РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ

ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
УПРАВНИ ОДБОР
Одбор за хитна питања
Број: 70/1
Београд, 28.06.2016. год.

На основу члана 55. став 2 тачке 15. и 17. Статута Заједнице судија и контролора
Рукометног савеза Србије (у даљем тексту: Статут), Одбор за хитна питања је, сходно закључку
Управног одбора Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије, донео

ОДЛУКУ О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА
РАНГ ЛИСТА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Овом Одлуком регулишу се начин и услови утврђивања ранг листа судија и контролора за
рукометна такмичења из члана 10, 12. и 13. Правилника о рукометним такмичењима
Рукометног савеза Србије (у даљем тексту: РСС).
2. Ранг листа судија на основу извршених контрола суђења за сваки степен такмичења мора бити
сачињена најкасније 15 (петнаест) дана по завршетку одговарајућег степена такмичења. Ранг
листу судија по основу извршених контрола суђења сачињава првостепени орган у такмичењу
надлежан за судијска питања у складу са овом Одлуком и доставља је Комисији за праћење
суђења која је комплетира. Ранг листа судија се јавно објављује по усвајању од стране Управног
одбора ЗСиК РСС.
3. Ранг листа контролора за сваки степен такмичења мора бити сачињена најкасније 30
(тридесет) дана по завршетку одговарајућег степена такмичења. Ранг листу контролора
сачињава Комисија за праћење суђења Управног одбора ЗСиК РСС, а у складу са овом Одлуком.
Ранг листа се јавно објављује по усвајању од стране Управног одбора ЗСиК РСС.
4. Верификацију контрола у току такмичарске сезоне врши надлежна комисија за праћење
суђења, и врши објаву (на начин утврђен посебном одлуком УО ЗСиК РСС) после свака 4
(четири) одиграна кола односне лиге.
5. Ранг листа судија се утврђује искључиво за сталне судијске парове. Контроле које су обављене
несталним судијским паровима, неће бити узете у обзир приликом утврђивања ранг листе.
6. Да би судија био узет у обзир приликом утврђивања ранг листе судија одређеног степена
такмичења, мора имати најмање 3 (три) контроле у току такмичарске сезоне. Изузетно од тога,
да би судија првог степена такмичења био узет у обзир приликом рангирања мора имати
најмање 5 (пет) контрола у току такмичарске сезоне.
7. Изузетно од претходне одредбе, а уколико судија не испуњава наведене услове, његов статус
у погледу рангирања одредиће Управни одбор Заједнице судија и контролора Рукометног
савеза Србије посебном одлуком.
8. Приликом утврђивања ранг листе судија, односно контролора у одговарајућим степенима
такмичења примењује се више општих и посебних елемената, који се ''бодују''.
9. Бодовање се врши појединачно за судије, с тим што се место судијског пара на ранг листи
утврђује на основу просека збира бодова обојице судија.
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10. Коначна ранг листа се утврђује на основу кумулативног бодовања.
11. Општи елементи за судије су:


ранг листа која се утврђује на основу верификованих оцена контролора:





прво место на ранг листи

80 бодова

друго место на ранг листи

77 бодова

треће место на ранг листи
74 бода
и даље редом по сродном принципу (свако место 3 бода мање у односу на претходно)

Посебна ранг листа судија другог степена такмичења (четири групе Прве рукометне лиге

Србије) добија се тако што по један најбољи судијски пар из сваке групе, укупно четири судијска
пара, суде на крају првенства на једном од званичних турнира државног првенства за млађе
категорије који су увршћени у Календар редовних такмичења Рукометног савеза Србије, о чему
одлуку доноси Комисија за праћење суђења ЗСиК РСС, и то сваки од њих на по најмање три утакмице
које се играју на турниру, а које су обухваћене контролом суђења, после чега се формира јединствена
мини ранг листа судија другог степена такмичења, и према том пласману два најбоља судијска пара
напредују на виши степен такмичења (Б листу судија првог степена такмичења); све тако извршене
контроле подлежу провери веродостојности методом упоређења извештаја о суђењу са видео
снимком утакмице;
Приликом утврђивања посебне ранг листе судија из претходне подалинеје, у обзир се узимају, осим
тако извршених контрола, и елементи из доле наведених алинеја 2, 3, 4 и 6 (успех на тестирању које
се спроводи на стручном семинару, физичка припремљеност, физички изглед (усклађеност висине
и тежине), и ангажованост)



успех на тестирању које се спроводи на стручном семинару:










положен тест у редовном термину без грешке
положен тест у редовном термину са 1 грешком

2 бода

положен тест у редовном термину са 2 грешке

1 бод

положен тест у редовном термину са 3 и више грешке

0 бодова

неуспех на тесту у редовном термину

минус 5 бодова

физичка припремљеност:









положен тест у редовном термину

1 бод

неуспех на тесту у редовном термину

минус 5 бодова

положен тест на нивоу 9 (судије до 40 година старости)

2 бода

положен тест на нивоу 8 (судије преко 40 година старости и жене)

2 бода

положен тест на нивоу 10 (судије до 40 година старости)

3 бода

положен тест на нивоу 9 (судије преко 40 година старости и жене)

3 бода

рачуна се просечан број бодова на основу резултата са јесењег и пролећног семинара

физички изглед (усклађеност висине и тежине):






испуњен услов дозвољене тежине

0 бодова

прекорачење максимално дозвољене тежине

до 5 (пет) килограма

до 10 (десет) килограма

до 15 (петнаест) килограма

до 20 (двадесет) килограма

преко 20 (двадесет) килограма

минус 1 бод
минус 2 бода
минус 3 бода
минус 4 бода
минус 5 бодова

рачуна се просечан број бодова на основу резултата са јесењег и пролећног семинара
напомена:



3 бода

табеларни приказ дозвољеног односа
висине и тежине дат је као посебни
документ и саставни је део ове Одлуке

учешће у стручном раду:



максимално

4 бода
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ангажованост:








доделу бодова за стручни рад врши Управни одбор ЗРСК РСС на предлог Стручно лекторске
комисије, према достављеним извештајима и верификацији стручних активности на семинарима
и камповима, а на основу квалитета и квантитета предавања на нивоу степена такмичења на којој
се основној листи судија налази; Стручно лекторска комисија је дужна да сачини предлог
верификације и бодовања стручних активности у року од 30 (тридесет) дана од дана спровођења
стручне активности

могуће је добити од 0 до 3 бода
доделу бодова врши Управни одбор ЗРСК РСС, на предлог надлежне Комисије за праћење суђења
учешће на едукативном кампу ЗСиК РСС, могуће је добити од 0 до 4 бода; доделу бодова врши
Управни одбор ЗСиК РСС, на предлог Стручно лекторске комисије ЗСиК РСС
један судија по основу ангажованости може добити кумулативно највише 5 бодова

квалитативност:



оцену квалитета врши надлежни комесар за судијска питања са основне листе, и то вреднујући
квалитативност судија (сваког појединачно) оценом од 0 до 5 бодова са распоном од 0.5 бодова;
више судијских парова могу бити оцењени истом оценом за квалитативност

12. Општи елементи за контролоре су:


негативни бодови у контролама:



рачунају се негативни бодови добијени на основу начињених
грешака у контролама (према Упутству о вршењу контрола) (оцену врши Комисија за праћење
суђења)





контролори са првог степена такмичења (А листа) подлежу провери веродостојности
контроле упоређењем видео снимка утакмице са извештајем о суђењу, о чему одлуку
доноси надлежни комесар за судијска питања
контролори са првог степена такмичења (Б листа) подлежу провери веродостојности
контроле упоређењем видео снимка утакмице са извештајем о суђењу, о чему одлуку
доноси надлежни комесар за судијска питања
контролори са другог степена такмичења подлежу провери веродостојности контроле
упоређењем видео снимка утакмице са извештајем о суђењу, о чему одлуку доноси
надлежни комесар за судијска питања

Посебна ранг листа контролора другог степена такмичења (четири групе Прве рукометне
лиге Србије) добија се тако што по један најбољи контролор из сваке групе, укупно четири контролора
врше на крају првенства контроле суђења на једном од званичних турнира који су увршћени у
Календар редовних такмичења Рукометног савеза Србије, о чему одлуку доноси Комисија за праћење
суђења ЗСиК РСС, и то сваки од њих на свим утакмицама које се играју на турниру, после чега се
формира јединствена мини ранг листа контролора другог степена такмичења, и према том пласману
два најбоља контролора напредују на виши степен такмичења (Б листу контролора првог степена
такмичења); све тако обављене контроле подлежу провери веродостојности методом упоређења
извештаја о суђењу са видео снимком утакмице;



успех на тестирању које се спроводи на стручном семинару:










положен тест у редовном термину без грешке

5 бодова

положен тест у редовном термину са 1 грешком

4 бода

положен тест у редовном термину са 2 грешке

3 бода

положен тест у редовном термину са 3 грешке

2 бода

положен тест у редовном термину са 4 грешке

1 бод

положен тест у редовном термину са 5 и више грешака

0 бодова

неуспех на тесту у редовном термину

минус 5 бодова

учешће у стручном раду:




максимално

10 бодова

доделу бодова за стручни рад врши Управни одбор ЗРСК РСС на предлог Стручно лекторске
комисије, према достављеним извештајима и верификацији стручних активности на семинарима
и камповима, а на основу квалитета и квантитета предавања на нивоу степена такмичења на којој
се основној листи контролор налази; Стручно лекторска комисија је дужна да сачини предлог
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верификације и бодовања стручних активности у року од 30 (тридесет) дана од дана спровођења
стручне активности



рејтинг:








за први степен такмичења
међународни контролори

3 бода

бивше међународне судије

2 бода

10 година судијског или контролорског стажа на највишем степену

1 бод

за други степен такмичења
бивше међународне судије

3 бода

10 година судијског или контролорског стажа на највишем степену

2 бода

судијски или контролорски стаж на највишем степену
без обзира на дужину боравка на листи

1 бод

за трећи степен такмичења






3 бода

судијски или контролорски стаж на највишем степену
без обзира на дужину боравка на листи

2 бода

судијски или контролорски стаж на другом степену
без обзира на дужину боравка на листи

1 бод

ангажованост:








10 година судијског или контролорског стажа
на првом и другом степену

могуће је добити од 0 до 5 бодова
доделу бодова врши Управни одбор ЗРСК РСС, на предлог надлежне Комисије за праћење суђења
учешће на едукативном кампу ЗСиК РСС, могуће је добити од 0 до 2 бода; доделу бодова врши
Управни одбор ЗСиК РСС, на предлог Стручно лекторске комисије ЗСиК РСС
један контролор по основу ангажованости може добити кумулативно највише 5 бодова

квалитативност:



оцену квалитета врши надлежни комесар за судијска питања са основне листе, и то вреднујући
квалитативност контролора оценом од 0 до 5 бодова са распоном од 0.5 бодова; више контролора
могу бити оцењени истом оценом за квалитативност

13. Управни одбор Заједнице судија и контролора може донети посебну одлуку у погледу вршења
контрола на утакмицама куп такмичења.
14. Уколико се ни на један од датих услова не може извршити рангирање судија, односно
контролора, превагнуће мишљење Комисије за праћење суђења Управног одбора Заједнице
судија и контролора Рукометног савеза Србије, а коначну одлуку донеће Управни одбор
Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије-

II - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
1.

Никоме се не могу оспорити права стечена пре ступања на снагу ове Одлуке.

2.

Тумачење ове Одлуке даје Управни одбор Заједнице судија и контролора РСС, на писани
захтев члана Заједнице, који се упућује преко основне заједнице судија и контролора.

3.

Ова Одлука је усвојена на електронској седници Одбора за хитна питања ЗСиК РСС од
28.06.2016, а сходно закључку Управног одбора Заједнице судија и контролора РСС о
17.06.2016. године.
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4.

Одлука о начину утврђивања ранг листа судија и контролора има се објавити у Службеном
гласилу Рукометног савеза Србије, а примењиваће се са почетком такмичарске сезоне
2016/2017.
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Председник Управног одбора
ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, с.р.
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