Драге колеге и поштовани љубитељи одбојке,
одавно нисам био у прилици да вам се обратим, а овог пута желим да са вама поделим искуство
које ми се десило са новим (делимично и старим) правилима.
Од 15.-17. 05. сам био делегиран као судија другог круга квалификација за Светско првенство
јуниора. Турнир се играо у Белхатову (Пољска) и сигурно не бих писао овај кратки извештај да то
није био један од првих турнира који се играо по измењеним правилима. На почетку да
напоменем и званична лица која су била присутна: Нико Хобен (Холандија) као технички делегат,
Петар Кончник (Словенија) као контролор суђења, Александер Рибцов (Русија), Барт Фриње
(Белгија), Бенедикт Геукес (Немачка) и моја маленкост као судије (надам се да ми нико неће
замерити писање имена колега на ћирилици!!!).
Као што сам и написао, правила, поготово пец, за мене није новина пошто сам имао прилике да у
прошлости користим исто правило и досуђује се пец целом ширином (или висином) мреже. Но и
поред тога нисам био опуштен када сам се припремао за ово путовање. Наравно, како то ред и
налаже, морао сам да положим претходно тест који је тражила Европска федерација. Спознаја да
сам већ судио у првом кругу и да поново морам да се тестирам је значило да мора максимално
озбиљно да се схвати.
При доласку у Белхатов, са колегама сам одмах почео да размењујем искуства и причамо о ономе
шта нас очекује. Велику помоћ и охрабрење смо имали од г-дина Кончник који нас је храбрио и
бодрио. На првом састанку пре почетка такмичења смо прешли све измене правила, од којих смо
се највише задржали код самог пеца. Договорили смо се да се максимално концентришемо на
игру на мрежи и да се пец подразумева контакт са мрежом све до тренутка док се не заврши
акција одигравања на мрежи. То би упрошћено значило да је битно исконтролисати играча до
тренутка док не доскочи са обе ноге на под. Међутим, оно што је била највећа недоумица за нас је
могућа реакција и прилагођавање играча и тренера на измену правила. Тражено је од нас да ту
максимално будемо рационални, јер неке ситуације могу да доведу до некоректног понашања и
нервозе учесника.
Наше сумње се нису испоставиле као исправне, јер већ првог дана се показало да су сви
прихватили измене правила као најнормалнију ствар и свесни су били да су услови за игру за све
били исти. Ово је значило да смо могли да судимо без већег оптерећења. После утакмица смо
мало коментарисали дешавања и чак дошли до закључка да се број пецева није драстично
повећао. Број досућених грешака је варирао али у појединим сетовима је чак био на нивоу и
претходног правила.
Остале измене правила, скраћење слободне зоне иза основне линије, систем пет лопти........скоро
да се нису ни приметили као нова правила и прихваћени су без проблема.
Вероватно сте, сада већина од вас, ако не судили онда били приутни на утакмицама и уверили да
су се ове измене правила прихватили и заживеле без икаквих већих проблема.

На крају, желим свим колегама добру и успешну нову сезону и добро одсуђене све утакмице које
им предстоје.

Срдачно,
Анђелко Поповић

