Zveza ameriškega nogometa Slovenije

Postani sodnik ameriškega nogometa
»Postani eden izmed obrazov ameriškega nogometa«

Ali se sprašuješ kako je voditi tekmo ameriškega nogometa? Ali enostavno iščeš hobi,
kjer boš z ameriškem nogometom povezan? Morda želiš le enostavno izvedeti kako je
objektivno presojati situacije na igrišču pod pritiski posameznih klubov, navijačev,
javnosti? Nisi edini oziroma edina. Vedno več je ljudi, ki se vključujejo v ameriški
nogomet kot sodniki.
V kolikor želiš postati kvalificiran sodnik oziroma sodnica moraš opraviti tečaj za
sodnika pripravnika. Da postaneš sodnik moraš imeti vsaj 18 let.

Urnik izobraževanja:
Petek 2.3.20117 – MODUL 1: Ameriški nogomet
 18:00 Zbor udeležencev seminarja;
 18:15 Predstavitev predavateljev, Bojan, Thomas;
 18:15-20:00 Uvodni sestanek;
1. “Generalno glede sojenja”
2. Zakaj sodniki opravljajo svoje delo?
3. Kaj imamo mi sodniki od tega?
4. Predstavitev skozi oči sodnika (Thomas).
 20:00 – Zaključek in druženje po seminarju;
Sobota, 3.3.2017
 10:00 – 14:00 Teoretični del pravil (Rule book in mechanic book)
 14:00-15:00 odmor za kosilo
 15:00 – 18:00 Teoretični del s praktičnimi primeri.
 18:00 – Zaključek in druženje
Nedelja 4.3.2017
 9:00 – 12:00 Praktični del pravil in uporaba rule book in mehanike sojenja
 12:00 – 13:00 odmor za kosilo
 13:00 – 14:00 Kratek izpit
Sobota, 11.3.2017 – Modul 2: Flag Football
 10:00 – 13:00 Teoretični del pravil (pravila)
 13:00 - 14:00 Odmor za kosilo
 14:00 – 16:00 Teoretični del pravil (sodniška mehanika)
Nedelja 12.3.2017
 9:00 – 12:00 Praktični del pravil in uporaba rule book in mehanike sojenja 1. del
 12:00 – 13:00 Odmor za kosilo
 13:00 – 15:00 Praktični del pravil in mehanika sojenja 2. del
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Nedelja 19.3.2017
 10:00 – 12:00 Ponovitev pravil in sodniške mehanike
 12:00 – 13:00 Izpit
Vsi udeleženci seminarja morajo obvezno prijaviti udeležbo na seminarju najkasneje do
torka 28.02.2017. Izpolnjeno prijavnico pošljite po e-mailu: alen.potocnik@gmail.com.

Kaj dobim v zameno za investicijo vase in to postanem sodnik
pod okriljem zveze ZANS?
-

5-dnevni intenzivni tečaj s praktičnim uvajanjem, da postaneš sodnik ameriškega
nogometa
Vso gradivo za učenje in pripravo na izpit
Enkratno opravljanje sodniškega izpita
Sodniška oblačila (majica + kapa)
Možnost dodatnega zaslužka (ko na uradnih tekmovanjih zveze ZANS opravljaš
delo sodnika, prejmeš dnevnico in povračilo potnih stroškov)
Možnost sojenja na večjih, mednarodnih tekmovanjih pod okriljem IFAF (v roku
treh let)

Stroški seminarja:



30,00 – pridobitev naziva sodnik pripravnik;
40,00 – podaljšanje licence ali višanje sodniških rangov (višji sodniški rang
pomeni višjo sodniško dnevnico)

Plačilo seminarja:
Kotizacija za sodnike se poravna na račun zveze ZANS, ali na uvodnem sestanku za
sodnike v petek, 2.3.2017
Kandidat naj kopijo potrdila o vplačilu odda vodji tečaja. Račun boste prejeli po plačilu
celotne kotizacije. Udeležba na seminarju je obvezna za vse sodnike ZANS. Vsi sodniki, ki
jih pošlje klub, morajo biti registrirani pri zvezi ZANS. Za vse informacije in morebitna
vprašanja nas lahko pokličite na 040 881 246 (Alen Potočnik) ali nam pošljete email
na naslov alen.potocnik@gmail.com.
Gradivo za sodnike najdete na spletnem naslovu: http://sodniki.org/dokumenti.html.
Lokacija bo znana vsaj 1 teden pred pričetkom seminarja in je odvisna od števila
prijav.
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