PRAVILNIK O PRITOŽNEM POSTOPKU
GLEDE ODLOČITEV GLAVNEGA SODNIKA
UVOD :
Pravilnik o pritožnem postopku glede odločitev glavnega sodnika opredeljuje, kdo se lahko uradno
pritoži na odločitve glavnega sodnika na tekmah plesne zveze, na koga se naslovi pritožbo, na kakšen
način in v kakšnih rokih. Tudi opredeli, od koga mora pritožnik dobiti uraden odgovor in v kakšnih
rokih.
V tem pravilniku striktno govorimo o pritožbah na odločitve glavnega sodnika in ne morebitnih
opažanjih, ki se nanašajo na druge uradne osebe ali dogajanja na tekmi in kar sodi v domeno pojasnil.
Pritožbe se nanašajo v glavnem na diskvalifikacije ali nediskvalifikacije tekmovalcev zaradi kršenja
tekmovalnih pravil.
Namen pritožnega postopka je potencialno prizadetim zagotoviti pravico do odgovora in pojasnila in
hkrati opozoriti na morebitno nepravilno ali pomanjkljivo delovanje uradnih oseb na tekmah PZS v
smislu razumevanja pravil. V primeru upravičenosti, lahko pozitivno učinkuje na sam sistem
tekmovanj, v primeru neupravičenosti pa z odgovorom lahko razjasni nejasnosti pri razumevanju
pravil.
V vsakem primeru je treba jasno povedati in naglasiti, da:
1. KASNEJŠA PRITOŽBA NE ZADRŽI ALI SPREMENI ODLOČITEV, ki so bile sprejete na tekmi od
glavnega sodnika in/ali delegata. Rezultati se lahko popravijo samo v primeru napake računske
službe, in sicer samo v finalnem krogu.
2. Pritožbe se nikakor NE NANAŠAJO NA STROKOVNE ODLOČITVE POSAMEZNEGA SODNIKA.
Popravki glede napačnega izračuna računske službe so možni do 5 delovnih dni po tekmi, nakar
postanejo rezultati s podpisom delegata, glavnega sodnika in vodje računske službe dokončni in
uradni.

1. člen
Pritožnik glede odločitev glavnega sodnika v zvezi s kršenjem tekmovalnih pravil s
strani tekmovalcev NA TEKMI je lahko le predstavnik kluba na tekmi. Če je
predstavnik kluba v osebi trenerja, je to lahko le en trener iz kluba.
2. člen
Pritožnik NA TEKMI ustno poda pritožbo odgovorni osebi, to je glavnemu sodniku
oziroma delegatu, in ta reši pritožbo ustno, s tem, da jo zavrne ali pritožniku ugodi. V
primeru nejasnosti se glavni sodnik lahko posvetuje z ostalimi sodniki, a končna
odločitev je njegova.
3. člen

Kasnejša pisna pritožba je možna do 5 dni po tekmi in se jo naslovi na sodniško
komisijo za posamezno področje (MTP, SLP, RNR) na naslov info@plesna–zveza.si.
V tem primeru morajo biti navedeni: ime in naslov kluba ter podpisan predstavnik
kluba.
4. člen
Predsednik sodniške komisije po prejemu pritožbe le-to pregleda in v roku 3 dni
pozove glavnega sodnika, da obrazloži dogodek. Glavni sodnik tekme poda pisni
odgovor sodniški komisiji v roku 8 dni po prejemu poziva, ta pa v roku 15 dni
obravnava pritožbo in posreduje svoj odgovor pritožniku, pri čemer lahko priloži tudi
odgovor glavnega sodnika.
V primeru, da je bil v funkciji glavnega sodnika na tekmi predsednik sodniške
komisije, sam poda odgovor sodniški komisiji, ta pa brez njega poda svoj odgovor. V
tem primeru se sodniška komisija lahko dopolni z enim članom UO ZPSS. Roki so
enaki, v obeh primerih je zapisnik, v katerem so tako pritožba kot odgovor glavnega
sodnika in komisije posredovani v vednost UO ZPSS.

5. člen
V primeru, da delegat in glavni sodnik ne delita enakega mnenja glede dogajanja na
odru ali okoli njega, odločitve glede tekmovalnih pravil v zvezi s sojenjem prevzema
glavni sodnik, glede pravilnosti rezultatov vodja računske službe, glede razmer na
odru in okoli njega pa delegat tekme. Odgovornost glede tekme v celoti nosi
organizator.

6. člen
V primeru, da sodniška komisija zazna, da glavni sodnik ne obvladuje poznavanja
pravil ali večkrat sprejema napačne odločitve, se ga na to mesto ne delegira za
obdobje 2 let.
Pravilnik je bil sprejet na seji UO ZPSS dne 28. 3. 2011 in stopi v veljavo
takoj.
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