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V soboto, 28. in nedeljo, 29. 1. 2017, je v prostorih strelišča v Ljubljani potekal seminar za nove
strelske sodnike za disciplini puška in pištola. Udeležili smo se ga tudi štirje kandidati iz SD
Vrhnika: Sabrina Marija Japelj, Natalija Oberč Grmek, Jurij Medic in Jan Rom.

V soboto nam je predavateljica in mednarodna sodnica Elvira Valant, ki je na volilni skupščini
mednarodne strelske zveze ISSF bila izvoljena v Komisijo za premikajoče se tarče za
mandatno obdobje 2015-2018,
predstavila
splošna tehnična pravila ter nekatere pravilnike ISSF in pravilnike SZS. V nedeljo smo se
seznanili s pravili za pištole in puške ter se podrobneje ustavili pri najvažnejših temah obeh
disciplin. Različne teme je predavateljica popestrila s konkretnimi primeri iz svojih bogatih
sodniških izkušenj. Sledilo je reševanje testnih vprašanj, ki pa za tiste, ki smo pozorno sledili
predavanju, niso bila pretežka. Cilj seminarja ni, da bi kandidati znali vsa pravila na pamet,
ampak da znamo v njih poiskati odgovore,
ki jih potrebujemo v dani situaciji, pred, med in po tekmovanjih.

Vsi kandidati smo seminar uspešno opravili in si pridobili naziv sodnik. Zdaj nas čaka
pridobivanje izkušenj na tekmah, za začetek pod vodstvom izkušenih sodnikov. Že takoj prve
izkušnje nas čakajo na prihajajočih regijskih prvenstvih, katerih organizatorji smo letos na
Vrhniki in upamo, da nam bo uspelo. Seveda s tem učenja še ni konec, saj smo z novim
olimpijskim ciklusom dobili tudi nekaj sprememb v starih pravilih in le te je pač potrebno osvojiti,
saj so v veljavi že od 1. januarja 2017. S tem smo se pridružili uspešni ostalim članom sodnikov,
ki nas je sedaj na Vrhniki sedem.
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Natalija
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