SMERNICE SOJENJA 2014/15
Smernice sojenja so bile podane s strani Eurolige (C. Rigas). Enake smernice veljajo tudi na ABA ligi in
so bile predstavljene na seminarjih ZKSS. Sodniki so dobili navodila, da se morajo smernic držati
striktno od prvega kroga dalje. V prvih dveh krogih ABA lige je nekaj usmeritev že bilo videnih
predvsem v področju discipline in flop/fake situacij.

Na seminarjih pred sezono je bil poudarek na 4 temah:
1.
2.
3.
4.

OBNAŠANJE IGRALCEV, TRENERJEV IN SPREMLJEVALCEV NA KLOPI
FAKE/FLOP SITUACIJE
NEŠPORTNA OSEBNA NAPAKA
ODGOVORNOST ZA OSEBNO NAPAKO

1. OBNAŠANJE IGRALCEV, TRENERJEV IN SPREMLJEVALCEV NA KLOPI


Kakršnokoli nespoštljivo obnašanje igralcev, trenerjev ali spremljevalcev na klopi se
kaznuje s tehnično napako. Javno opozorilo ni več potrebno, tako da lahko sodniki
dosodijo TN takoj, ko se kršitev pojavi.

TN se dosodi za:









Gestikuliranje z rokami (širjenje rok, držanje za glavo, zamahovanje proti sodnikom)
Nespoštljivo komentiranje sodniških odločitev
Medsebojno verbalno obračunavanje igralcev, trenerjev ali spremljevalcev
Omejevanje gibanja sodnika
Postavljanje pred sodnika »face to face« komentiranje in zadrževanje nadaljevanja
igre
Žaljenje in agresivno vedenje proti sodnikom
Vstop trenerja v igrišče oziroma zapuščanje trenerjevega prostora.
Samo trener ali pomočnik trenerja lahko stojita med tekmo, Če stojita oba je to
kršitev pravil in lahko se dosodi TN.

2. FLOP/FAKE


Igralci izvajajo flop/fake gibe z namenom, da pridobijo neupravičeno prednost in
želijo prevarati sodnike ter izsiliti ON v obrambi ali napadu. S temi reakcijami kreirajo
na tekmah med gledalci negativno nastrojenost proti sodnikom.
TN se dosodi v skladu z členom 38.1.8 Uradnih košarkarskih pravil. Vkolikor kontakt
med igralci obstaja in je po mnenju sodnikov mejni se lahko igralca in trenerja v prvi
prekinitvi diskretno opozori. Ob ponovitvi podobne situacije se TN dosodi takoj brez
opozorila. Če je bila zaradi kontakta dosojena ON ni možno dati opozorila za
fake/flop.

TN se dosodi za:





Metanje po tleh ko ni kontakta ali pa kontakt ni sorazmeren z reakcijo obrambnega
igralca se takoj brez javnega opozorila kaznuje z TN.
Napadalcu se brez javnega opozorila dosodi TN, ko dejansko drži obrambnega igralca
a z gibi nakazuje (mahanje z rokami, metanje glave vznak), da so oni tisti, ki se jih
drži.
Napadalcu se brez javnega opozorila dosodi TN, ko je nad njim storjena ON a se
zatem vržejo po tleh oziroma želijo prikazati ON še močnejšo kot je bila dejansko in
izsiliti nešportno napako.

3. NEŠPORTNA OSEBNA NAPAKA

Nešportna napaka je po sodnikovi oceni napaka igralca s kontaktom, kjer:









ni izvedel pravilnega poskusa (v skladu z duhom in namenom teh pravil) neposredne
igre na žogo;
je igralec pri poskusu igre na žogo povzročil pretiran, grob kontakt;
je obrambni igralec povzroči kontakt z nasprotnikom od zadaj ali s strani z namenom,
da bi zaustavil protinapad, ob tem pa med napadalcem in nasprotnikovim košem ni
nobenega obrambnega igralca;
je obrambni igralec v zadnjih dveh minutah četrte četrtine in v vsakem podaljšku
povzročil kontakt z nasprotnikom na igrišču, ko je bila žoga izven igrišča zaradi
ponovnega vračanja v igro in je še vedno v rokah sodnika ali na voljo igralcu, da jo
vrne v igro.
ko začne igralec v protinapadu s fazo meta na koš ON ni več NON, razen če je pri ON
uporabljen pretiran, grob ali nevaren (porivanje igralca v zraku) kontakt.
Sodnik mora nešportne napake med tekmo dosledno tolmačiti in pri tem presojati
samo dejanje.

4. ODGOVORNOST ZA OSEBNO NAPAKO
V košarki ni vsak kontakt ON, vendar pa ON mora biti kontakt. Naključni kontakti se ne
smatrajo kot ON. Sodniki imajo navodila, da sodijo prvo osebno napako in ne posledično
reakcijo napadalca. Pozorni bodo predvsem v igri centrov in medsebojnem pokrivanju na
post pozicijah, ko obrambni igralci porivajo s hrbta s komolci, obema rokama ali koleni. Taki
kontakti so nedovoljeni in običajno kadar niso dosojeni povzročijo reakcijo napadalca.
Obenem pa se bo nagradila dobra obramba in se v primeru, ko napadalec neupravičeno
uporabi roke, da pred seboj naredi prostor (porivanje, hooking, swim move) dosodi ON v
napadu.
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