
PRAVILNIK ZA SODNIKE

(naloge posameznih sodnikov)

UNIFORMA SODNIKOV

Mednarodni komite določa standardno uniformo sodnikov. To uniformo sestavljajo bele hlače 
(za ženske: lahko namesto belih hlač, belo krilo), bela majica, bele nogavice in beli čevlji ali 
športni copati (superge). Na levi zgornji strani majice pa morajo imeti še znak FIRS-a.

NALOGE SODNIKOV

Sodniki so razdeljeni po nalogah, in sicer:

- Glavni sodnik
- Sodnik na štartu
- Sodnik na cilju
- Sodniki na ravnini
- Sodnik na ovinku
- Sodnik zadolžen za štetje krogov
- Sodnik za merjenje časa
- Sodnik na motorju
- Zapisnikar
- Sodnik za kontrolo tekmovanja

GLAVNI SODNIK IN NJEGOVA NALOGA:

Glavni sodnik je glavni od vseh sodnikov in je odgovoren za tehnično in disciplinsko plat 
tekmovanja. Zato mora:

a) Zagotoviti da vsi tekmovalci spoštujejo in so seznanjeni s pravili tekmovanja, in se 
posvetovati o kakršnih koli tehničnih problemih, ki nastanejo tekom tekmovanja.

b) Vsakemu izmed ostalih sodnikov točno določi njegove naloge.
c) Vodi  in koordinira delo sodnikov,  ter  posreduje in odloči v primeru nesoglasij.  Po 

koncu  tekmovanja  mora  narediti  poročilo  o  poteku  samega  tekmovanja  in  delu 
sodnikov, ter ga predstaviti predstavnikom CIC-a.

d) Uporabi  svojo  sodniško  moč  in  ukrepa  proti  trenerjem  in  zastopnikom  zvez,  ko 
njihovo  ravnanje  in  početje  na  ali  ob  stezi  (tekmovanju),  ni  primerno  športnemu 
vedenju.

e) Kontrolira da so ostali sodniki na svojih mestih in da pravilno opravljajo svoje delo in 
naloge.  Kontrolira  tudi  časomerilce,  predvsem  da  imajo  pripravljene  merilnike  in 
štartne naprave (signalne pištole) pred samim štartom posamezne kategorije.

f) Ob diskvalifikaciji tekmovalca/ke, preveri da je bila diskvalifikacija objavljena in da 
je diskvalificirani tekmovalec/ka zapustil stezo oz. tekmovalno površino.

g) Takoj diskvalificira tiste tekmovalce/ke, kateri ne upoštevajo opominov sodnikov in se 
ne odzovejo na objavljeno diskvalifikacijo.



h) Opozori  tekmovalce/ke,  kateri  so  bili  opozorjeni  od  strani  sodnikov  za  manjše 
opomine.

i) Zamenja ali odstrani tiste sodnike, kateri po njegovem mnenju, celostno ne opravljajo 
svojih dolžnosti in nalog.

SODNIK ZAPISNIKAR
Sodnik  zapisnikar  ima  dolžnost  sodelovati  z  glavnim sodnikom,  predvsem v  sestavljanju 
predtekov in točkovanju posameznih tekmovalcev ter točkovanju posameznih držav. Pomaga 
mu tudi  pri  pisanju obvestil  katera  bodo kasneje podpisana in potrjena iz strani glavnega 
sodnika.

SODNIK NA ŠTARTU
Naloge štartnih sodnikov so naslednje:

a) Pred začetkom vsake discipline (štarta) mora zbrati tekmovalce in jim dati še zadnje 
informacije  in  navodila  o  poteku  tekme.  Preveriti  mora  njihove  drese  in  štartne 
številke na njih. Tekmovalci/ke, ki bi morali biti pred štartom zbrani na štartni liniji, 
vendar  jih  po  pregledu  štartnih  številk  ni  tam,  jih  štartni  sodnik  izključi  za  tisto 
tekmovanje.

b) Preveri če so vsi tekmovalci/ke za štartno črto.
c) Štartni signal, da lahko šele po dovoljenju glavnega sodnika.
d) Štartni znak da z besedo »attention« (pozor), kratko pavzo in strelom s štartno pištolo 

oziroma piskom na piščalko. 
e) V primeru nepravilnega štarta, še enkrat ustreli s pištolo, oziroma zapiska na piščalko 

in pokliče tekmovalce še enkrat na štart. Z opominom opozori tekmovalca, ki je štartal 
prekmalu.

SODNIK NA CILJU
a) Glavna naloga sodnika na cilju je točno napisati prihod tekmovalcev v cilj.
b) Pri štartih z velikim številom tekmovalcev, se število sodnikov na cilju poveča, glede 

na situacijo. Točne naloge  jim določi glavni sodnik.
c) Pri vsaki tekmi pa morajo biti najmanj trije ciljni sodniki. Lahko jih je več, glede na 

položaj, vendar jih mora biti vedno liho število, če slučajno pride do nestrinjanja, kdo 
je prej prišel v cilj. Če ima organizator tako imenovane celice za »photo finish« ali 
video skaner, potem obveljajo rezultati iz zadnjega.

SODNIK ZADOLŽEN ZA ŠTETJE KROGOV
1. Sodnik zadolžen za štetje krogov mora:
a) Skrbeti za sprotno štetje krogov, ki so že prevoženi in koliko jih še mora biti
b) Skrbeti, da tekmovalci vidijo koliko krogov še imajo
c) Vedeti kateri tekmovalec je vodilni in če ima organizator poskrbljeno, tudi pokazati na 

digitalnih zaslonih
d) Zmanjšati število krogov, ko vodilni tekmovalec prevozi ciljno črto
e) Poskrbeti, da je zadnji krog označen in da na njega tekmovalce opozori z zvončkom
2. V primeru dolgih tekmovanj se mora z organizatorjem dogovoriti, da so časi in 

pozicije tekmovalcev vidni na zaslonih ali kako drugače

3. Odštevalnik krogov mora biti postavljen vsaj 3 metre pred ciljno črto in če je možno 
na notranji strani.



SODNIK ZA KONTROLO TEKMOVANJA
Naloge tega sodnika so sledeče:

a) Pred začetkom vsake tekme mora  preveriti,  da  ima vsak tekmovalec svojo štartno 
številko in da so  pravilno nameščene, kot to zahtevajo pravila.

b) Objaviti  tekmovalce  kdaj  morajo  biti  na  štartu  ali  prostoru  kjer  se  zberejo  pred 
štartom, in da noben od tekmovalcev ne vstopi na tekmovalno površino preden glavni 
sodnik tega ne dovoli.

c) Da prepreči  vrnitev tekmovalcev,  ki  so že  končali  s  tekmovanjem,  na tekmovalno 
površino.

SODNIK NA PROGI (NA OVINKU, NA RAVNINI)

1. Naloge sodnikov na progi so naslednje:
a) Nadzirati potek tekmovanja na odseku za katerega so zadolženi
b) Takoj ko se zgodi kakšna nepravilnost (opomin, diskvalifikacija,..) na tekmi, morajo o 

tem obvestiti glavnega sodnika n a tekmi
c) Vedeti morajo kateri tekmovalci so bili ujeti za krog, so sami predčasno odstopili, ali 

pa je prišlo do padca tekmovalcev

2. Glede na njihovo vlogo na tekmovanju, so sodniki na progi imenovani za različne 
odseke:

- Sodnik na ravnini
- Sodnik na ovinku
- Sodnik za štafete
- Sodnik pomočnik

SODNIK ZA MERJENJE ČASA
1. Če na tekmovanju ni foto celic ali video skenerja, je naloga sodnika za merjenje časa, 

da določi dosežen čas vsakega tekmovalca za vsako tekmo, in ga sporoči glavnemu 
sodniku.

2. Da bi zagotovili natančno določen čas je potrebno upoštevati naslednje:
a) Čas morajo meriti trije različni sodniki, ali uradni merilci časa na tekmovanju
b) Merilniki  časa  (štoparice)  morajo  biti  potrjene  in  dovoljene  za  tekmovanje,  in 

priložene s certifikatom o nedavni kontroli za brezhibno delovanje
c) Če sta dve od treh štoparic pokazali isti čas, se ta čas upošteva kot veljaven
d) Če  vse  tri  štoparice  pokažejo  drugačen  čas,  se  povprečje  vseh  treh  upošteva  kot 

veljaven rezultat; če je eden od rezultatov različen od drugih dveh za več ali enako 0.5 
sekunde se ga ne upošteva, upoštevate se samo druge dva in njuno povprečje

e) Če sta samo dve štoparice se upošteva slabši čas kot veljaven

3. Sodnik za merjenje časa mora stati blizu štartne črte, na tekmovanjih kjer je štartna 
črta daleč od ciljne črte, je sodnik lahko postavljen na ciljno črto in začne meriti čas 
takoj, ko vidi dim iz pištole.
Rezultati morajo biti podani vsaj v stotinkah sekunde. Na tekmovanjih na cesti, mora 
organizator poskrbeti za transport sodnikov, ki merijo čas iz štartne črte do ciljne črte.



4. Na  svetovnih  prvenstvih  je  za  vse  tekme  obvezna  uporaba  foto  celic  ali  video 
skenerjev in elektronsko merjenje časa.

RAZPOLOŽLJIVOST MEDNARODNIH SODNIKOV

Vsako  leto  mora  vsaka  nacionalna  zveza,  do  31.  Januarja,  poslati  CIC-u  seznam svojih 
mednarodnih  sodnikov,  ki  so  že  kvalificirani  kot  mednarodni  sodniki.  Vsako leto  morajo 
mednarodni sodniki obnoviti njihovo licenco in plačati znesek, ki je v naprej določen iz strani 
CIC-a, do 31. Januarja.
Samo mednarodni sodniki priznani iz strani CIC-a, in z veljavno licenco, imajo možnost biti v 
komisiji  ali  člani  na svetovnih in mednarodnih tekmovanjih,  in  na vseh tekmovanjih  kjer 
tekmujeta dve ali več državi iz različnih kontinentov.  Nacionalni sodniki so lahko v pomoč 
sodnikom na prej naštetih tekmovanjih.
Nacionalne  zveze  morajo  CIC-u  poročati  vsa  imena  sodnikov,  ki  so  bili  suspendirani  ali 
zaradi česa drugega ne opravljajo več nalog sodnika.

PREIZKUŠNJA IN IMENOVANJE MEDNARODNIH 
SODNIKOV

1)  Do 31. Decembra morajo nacionalne zveze, CIC-u sporočiti imena svojih sodnikov, ki 
bi radi postali mednarodni sodniki. Poslati morajo njihove podatke, in njihove športne 
življenjepise. Vsak kandidat mora biti sodnik, in opravljati svoje delo vsaj dve leti v 
svoji  državi,  imeti  mora opravljen končni  izpit  srednje  šole (maturo),  tekoče mora 
govoriti vsaj enega od dveh uradnih jezikov FIRS-a (angleško ali špansko) in mora 
biti mlajši od 50 let na dan 1. Januar istega leta.

2)  Predlagani  kandidati  bodo  preizkušeni  v  tekočem  letu  iz  strani  člana  CIC-a  in 
sodnika, ki spada v A skupino. Vsaj eden od naštetih dveh preizkuševalcev mora biti 
druge  narodnosti  kot  kandidat.   Preizkušnja  mora  potekati  med  nacionalnim  ali 
mednarodnim  tekmovanjem.  Po  odpisanem  izpitu,  bodo  kandidati  izprašani  o 
tehničnih  in  ostalih  mednarodnih  pravilih.  Opazovani  bodo  na  vseh  sodniških 
položajih  (  sodnik  na  ovinku,  ravnini,  na  cilju,  štartu,  sodnik  zadolžen  za  štetje 
krogov). Kandidat, ki bo opravil tak preizkus bo priznan kot mednarodni sodnik, in bo 
imel  možnost soditi  na mednarodnih tekmovanjih.  Če bodo preizkušnje potekale  v 
času ko ni svetovnega prvenstva, je nacionalna zveza zadolžena za plačilo stroškov 
prevoza in bivanja kandidata. 

3)  Če mednarodni sodnik ne sodi na nacionalnih ali mednarodnih tekmovanjih več kot 
tri leta zapored, se mu/ji prekliče licenco.

Če mednarodni sodnik ne plača zneska, ki ga je treba plačati vsako leto za obnovitev 
licence, več kot tri leta zapored, se mu/ji prekliče licenco.



RAZVRSTITEV

Mednarodni sodniki so razvrščeni v naslednji dve kategoriji:

a) Mednarodni sodniki-sodniki (international referees-judges) - senior

b) Mednarodni sodniki ( international judges)

Mednarodni sodniki-sodniki, so tisti,  ki so mednarodni sodniki vsaj  že pet let  in ki  so po 
mnenju CIC-a na prejšnjih  svetovnih ali  kontinentalnih prvenstvih prikazali  profesionalno 
delo in vse naloge opravili kot je bilo treba. Zato so na svetovna prvenstva že avtomatsko 
kvalificirani.

ZAPOSLENOST MEDNARODNIH SODNIKOV

Država, ki organizira svetovno prvenstvo mora zagotoviti svoje trenutne mednarodne sodnike, 
ki bodo sodili na domačem svetovnem prvenstvu.
Za  tekmovanja,  ki  niso  svetovna  prvenstva,  tekmujeta  pa  vsaj  dve  državi  iz  različnih 
kontinentov,  lahko  država  ki  organizira  tekmovanje,  najde  zamenjavo  za  svoje  domače 
sodnike  z  drugimi  sodniki,  ki  morajo  biti  iste  narodnosti  kot  države  ki  tekmujejo  na 
tekmovanju, a mora za to prositi in obvestiti CIC. CIC tudi določi glavnega sodnika za to 
tekmovanje.
Na tekmovanju lahko sodijo tudi sodniki drugih narodnosti,  kot države ki na tekmovanju 
nastopajo, vendar mora država, ki tekmovanje organizira zagotoviti stroške, ki bodo s tem 
nastali.

OMEJITVE
Vsi mednarodni sodniki se morajo pri 65ih letih upokojiti. Mednarodni sodniki, ki imajo na 
tekočem svetovnem prvenstvo sorodnike,  ki  tekmujejo,  ali  so sami trenerji  ali  menedžerji 
atletov, ki nastopajo, morajo biti za to svetovno prvenstvo izključeni iz sodniške komisije, če 
je to možno. Sodnik, ki je v takem položaju situacijo, ki je nastala razloži glavnemu sodniku, 
ki poda končno odločitev.

DOLŽNOSTI MEDNARODNIH SODNIKOV
Mednarodni  sodniki,  določeni  za svetovno prvenstvo  ali  mednarodno tekmovanje,  morajo 
spoštovati  in  se  striktno  držati  vseh  pravil  in  načel  CIC-a,  brez  ozira  do  svoje  države. 
Neupoštevanje tega pravila je huda disciplinska kršitev.

DISCIPLINSKI UKREPI



CIC lahko kaznuje mednarodnega sodnika za neupoštevanje ali kršitev pravil in načel. Kazen 
je lahko opozorilo, enoletno suspendiranje ali najhujše, prekinitev dela kot sodnika za vedno.

SODNIŠKA KOMISIJA
1) Sodniška komisija vodi vsako tekmovanje. Glavni sodnik je predsednik te komisije in 

je odgovoren za uspešno izpeljano tekmovanje. S svojimi dejanji odgovarja 
neposredno CIC-u.  na svetovnih prvenstvih CIC sam izbere glavnega sodnika izmed 
vseh prijavljenih mednarodnih sodnikov.

2) Na tekmovanjih je sodniška komisija sestavljena iz:
a) Glavnega sodnika
b) Različno število sodnikov, ki so zadolženi za različne naloge (odvisno od zahtevnosti 

tekmovanja)
c) Treh uradnih merilcev časa
3) Na svetovnih prvenstvih, je določena minimalna sestava sodniške komisije:
a) Glavni sodnik
b) Sekretar/zapisnikar
c) En ali dva pomočnika glavnega sodnika
d) Trije sodniki na cilju
e) Trije merilci časa
f) Sodnik na štartu
g) Sodnik zadolžen za štetje krogov

Ta pravilnik stopi veljavo po sprejemu na skupščini Združenja za hitrostno rolanje Slovenije.

Zveza za hitrostno rolanje Slovenije

Borut Mavsar

Predsednik


