Број: 58/10-1
Београд, 20.06.2016. год.

Управни одбор Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије, на трећој редовној седници,
одржаној 17.06.2016. године, донео је одлуку у смислу члана 55. став 2 тачке 25. и 26.. Статута Заједнице
судија и контролора Рукометног савеза Србије, а у вези са тачкама 18, 22, 23, 24. и 25. општих одредби
Критеријума за формирање листа судија и контролора за рукометна такмичења, да организује

РЕДОВНИ ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР
СТРУЧНО ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије
МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА:

УЧЕСНИЦИ СЕМИНАРА:

КРАГУЈЕВАЦ, Хотел ''ШУМАРИЦЕ'', ул. Десанкин венац бб
ПЕТАК, СУБОТА, НЕДЕЉА, 26, 27, 28. август 2016. год.
СУДИЈЕ / КОНТРОЛОРИ
основна листа првог степена такмичења (А и Б листа Супер лиге)

ПРОГРАМ И САТНИЦА

СУДИЈЕ
ПОЧЕТАК
АКТИВНОСТИ

КОНТРОЛОРИ

ОПИС АКТИВНОСТИ

ЗАДУЖЕЊЕ

ПЕТАК, 26.08.2016.
13.00

Долазак на семинар и пријава
(достава Здравстевној комисији лекарских уверења судија)

13.30

РУЧАК

15.30

Отварање семинара и
упознавање са програмом рада и сатницом

Зоран Станојевић

16.00

ИЗМЕНЕ ИХФ ПРАВИЛА ИГРЕ 2016 (упутства за примену)

Живан Стакић

17.30

ТЕОРЕТСКИ ТЕСТ

Комисија (Слободан
Вишекруна)

19.30

ВЕЧЕРА

Комисија

СУБОТА, 27.08.2016.
Мерење, провера физичке
припремљености

7.45

9.00

Комисија
(Милан Ракић)
8.00

ДОРУЧАК

9.00

Вршење контрола и начин
бележења током утакмице

Слободан Вишекруна

10.30

Критеријум контролисања
у наступајућој сезони

Слободан Вишекруна,
сви контролори

ДОРУЧАК

13.30

РУЧАК

15.00

Извештај помоћника директора Супер лиге за судијска питања за
претходну сезону и анализа суђења (са видео клиповима)

Слободан Вишекруна

18.30

Разговор са судијама и контролорима

Зоран Станојевић,
Слободан Вишекруна

19.30

ВЕЧЕРА

НЕДЕЉА, 28.08.2016.
8.00

ДОРУЧАК

9.30

ИЗМЕНЕ ИХФ ПРАВИЛА ИГРЕ 2016
(тумачења и дискусија)

11.15

Резултати тестирања

11.30

Завршетак семинара

планирано је учешће
тренера клубова СРЛС

Зоран Станојевић,
Живан Стакић
Комисија

ИСПИТНА КОМИСИЈА СЕМИНАРА
председник
члан
члан

Слободан Вишекруна
Милан Ракић
Зоран Тијанић

(председник Комисије за праћење суђења ЗСиК РСС)
(члан Комисије за праћење суђења ЗСиК РСС)
(члан Комисије за праћење суђења ЗСиК РСС)

ЧЛАНАРИНА ЗА СЕМИНАР


Уплаћује се на текући рачун Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије број

160-447544-21
 Судије и контролори са основне листе првог степена такмичења (А листа Супер лиге) врше
уплату ЧЛАНАРИНЕ ЗА СЕМИНАР у износу од 12.000,00 динара; трошкове пансионских услуга
за семинар сносиће Заједница судија и контролора РСС;
 Судије и контролори са основне листе првог степена такмичења (Б листа Супер лиге) врше
уплату ЧЛАНАРИНЕ ЗА СЕМИНАР у износу од 10.000,00 динара; трошкове пансионских услуга
за семинар сносиће Заједница судија и контролора РСС;
 Уплата у одоговарајућем износу врши се на горе наведени текући рачун Заjеднице судија и
контролора РСС најкасније до понедељка, 22.08.2016. године;

УСЛОВИ СМЕШТАЈА УЧЕСНИКА СЕМИНАРА


Пансион у хотелу (****) садржи ноћење, доручак, ручак и вечеру.



Смештај учесника семинара је у двокреветним собама, које су климатизоване, опремљене
модерним купатилима са стално доступном топлом водом, кабловском телевизијом, бежичним
интернетом.



Распоред коришћења соба одређен је унапред и биће доступан приликом пријаве доласка на
рецепцији хотела.



Почетак коришћења пансионских услуга је у петак, 26.08.2016.год, са ручком, а завршетак
у недељу, 28.08.2016.год, са доручком.
 Долазак учесника на семинар предвиђен је за петак, 26.08.2016.год, до 13.00 часова
(ручак од 13.30 часова).
 Одлазак учесника са семинара предвиђен је за недељу, 28.08.2016.год, оквирно од
12.00 часова.

ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА СЕМИНАРА


Све судије су обавезне да приликом доласка на семинар приложе ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ издато
од стране лекара специјалисте спортске медицине, и то у оригиналу (фотокопије нису
дозвољене) на прописаном обрасцу ЗСиК РСС (без лекарског уверења неће бити дозвољено
полагање теста физичке припремљености)



Тест физичке припремљености (полаже се тзв. ''Shuttle run'' тест):
o међународне судије полажу норме које прописује Европска рукометна федерација
(ЕХФ)
o судије мушког пола до 40 година старости, норма минимално ниво 8,5
o судије женског пола и судије мушког пола преко 40 година старости, норма минимално
ниво 7,5
o судије имају право да ''истрче'' и више од предвиђених минималних норми, што се
посебно додатно (стимулативно) ''бодује'' у складу са Одлуком о начину утврђивања
ранг листа судија и контролора), али највише до испуњености услова за ниво 10 (10.1)



Сви учесници семинара су дужни да на семинар понесу:
o Сопствени дневник рада (бележницу)
o Прибор за писање
o Уредну спортску опрему (судије) (ради полагања теста физичке припремљености)
o Упутство о вршењу контрола за сезону 2016/2017, образац контроле за сезону 2016/2017
(контролори)
o Књигу ''Правила рукометне игре'' (издање 2014. год.)
o Измене ИХФ Правила рукометне игре 2016 (одштампати добијени материјал)

У случају евентуалне потребе за додатним разјашњењима заинтересоване судије и контролори могу се
обратити секретару Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије, Мирославу Јанковићу
(064/8827298).

Председник Управног одбора
Заједнице судија и контролора РСС
ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, с.р.

