РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
Управни одбор
Број: 50/1
Београд, 29.03.2017. год.

На основу члана 55. став 2 тачка 25 Статута Заједнице судија и контролора Рукометног
савеза Србије, Управни одбор Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије, на
седмој редовној седници, одржаној у Београду, дана 25.03.2017. године, донео је одлуку да
се, у складу са Планом и програмом рада Заједнице за 2017. годину, организује и спроведе

1.

Сходно годишњем плану Заједнице судија и контролора РСС, биће организован
летњи едукативни камп, на којем могу узети учешће све заинтересоване судије и
контролори по слободној пријави, док су контролори који нису увршћени на
припадајућу листу ове године због неучешћа на кампу претходних година (2015. и
2016, од увођења ''нове'' контроле), обавезни да учествују како би у наредној сезони
били увршћени на одговарајућу листу. Посебно се наглашава да би младе судије
свакако требале да учествују на Кампу, у циљу квалитетније едукације и бржег
напредовања. Учешће на Кампу је, како за судије тако и за контролоре, и један од
услова за напредовање на листама (критеријумима је предвиђено да је за
напредовање на листама неопходно учешће на најмање једном кампу у целокупном
трајању у последње три године).

2.

Управни одбор ЗСиК РСС прихватио је, као најповољнију, понуду за одржавање
Кампа коју је доставило Хотелско туристичко друштво ''Шумарице'' Крагујевац, а
према условима из конкурса.

3.

Камп ће бити спроведен у комплексу хотела ''Шумарице'', Крагујевац, Десанкин
венац бб (www.hotelsumarice.com) и то у две смене:
ПРВА СМЕНА (за судије)
ДРУГА СМЕНА (за контролоре)

-

у периоду од 10. до 14. јула 2017. год,
у периоду од 14. до 16. јула 2016. год.

Боравак у хотелском комплексу обавезан је за све судије и контролоре.

Учешће на кампу је предвиђено искључиво за ''целу смену''. Краћи боравак од
предвиђеног за сваку од смена неће бити одобрен. У принципу, судије које се
пријаве за учешће на кампу, обавезни су да присуствују на истом за све време
трајања кампа, што важи и за контролоре, без могућности изузетка, односно
''скраћеног боравка''.
4.

За ПРВУ СМЕНУ кампа могу се пријавити све заинтересоване судије, без обзира на
основну листу на којој се налазе (осим судија са А листе Супер лиге који могу узети
учешће само у другој смени). Током прве смене кампа биће организован и курс за
нове рукометне судије, уколико буде било таквог интересовања.

5.

За ДРУГУ СМЕНУ кампа могу се пријавити сви заинтересовани контролори, као и
судије искључиво са ПРВОГ СТЕПЕНА ТАКМИЧЕЊА (Супер лига А и Б листа
судија). Такође, у другој смени кампа могу учествовати и делегати, уз сагласност
Заједнице делегата РСС, према расположивим капацитетима, и уз благовремену
пријаву, под истим условима као и судије и контролори.

6.

Током обе смене кампа биће посебно организоване МЕНТОРСКЕ РАДИОНИЦЕ.

7.

Цена пуног пансиона по особи износи 2.620,00 динара, у коју цену је укључена
боравишна такса и осигурање.

8.

Укупна цена пансионских услуга за ''целу смену'' за судије (4 пансиона) је
10.480,00 динара, док је укупна цена за боравак контролора (2 пансиона)
5.240,00 динара.

9.

Пансион садржи ноћење, доручак (''шведски сто''), ручак (по менију) и вечеру (по
менију). Остале евентуалне услуге учесници Кампа сносе сами.

10.

Смештај учесника Кампа је у једнокреветним, двокреветним и трокреветним
собама, опремљене модерним купатилима са стално доступном топлом водом,
кабловском телевизијом, бежичним интернетом.

11.

Распоред коришћења соба одредиће руководство Кампа.

12.

Почетак коришћења пансионских услуга ЗА ПРВУ СМЕНУ је у понедељак,
10.07.2017.год, са ручком, а завршетак у петак, 14.07.2017.год, са доручком.
 Долазак учесника на Камп предвиђен је за понедељак, 10.07.2017.год, до
13.00 часова (ручак од 14.00 часова).
 Одлазак учесника са Кампа предвиђен је за петак, 14.07.2017.год,
оквирно од 12.00 часова (напуштање соба до 10.00 часова).
Почетак коришћења пансионских услуга ЗА ДРУГУ СМЕНУ је у петак,
14.07.2017.год, са ручком, а завршетак у недељу, 16.07.2017.год, са доручком.
 Долазак учесника на Камп предвиђен је за петак, 14.07.2017.год, до 13.00
часова (ручак од 14.00 часова).
 Одлазак учесника са Кампа предвиђен је за недељу, 16.07.2017.год,
оквирно од 12.00 часова (напуштање соба до 10.00 часова).

13.

Плаћање услуга је авансно, приликом доласка на Камп и пријаве на рецепцији,
готовински или платном картицом.

14.

Услуге је могуће платити и преко текућег рачуна. У том случају заинтересовани се
требају јавити шефу рецепције хотела ''Шумарице'', ради добијања предрачуна за
плаћање (034/336180).

15.

Пријаве за Камп достављају се у писаној форми (електронским путем) на
секундарну електронску адресу Заједнице судија и контролора РСС
(zsikrss@yahoo.com), закључно са 30.05.2017.год. (уторак). Пријаве које
пристигну после утврђеног рока неће бити узете у разматрање. Накнадно
одустајање од учешћа на кампу, после утврђеног рока, није могуће.

16.

У пријави за учешће на Кампу (образац за пријаву у прилогу) треба навести:
 Име и презиме
 Статус (судија, контролор, делегат)
 Основну листу на којој се налази у текућој сезони (2016/2017)
 Место и адресу становања
 Датум рођења
 Број мобилног телефона
 Личну адресу за електронску пошту
 Обавезно навести име и презиме судије са којим суди у пару, као и смену
за коју се пријављује (прву или другу)
 Изјаву о прихватању услова учешћа, и кодекса понашања током боравка
на кампу

17.

План рада на Кампу утврђен је годишњим планом Заједнице. Програм рада на
Кампу објавиће Стручно лекторска комисија ЗСиК РСС после закључења пријава
учесника.

18.

За време одржавања Кампа биће организован испит за стицање звања националног
/ регионалног судије и контролора. Судије које полажу испит за стицање категорија
обавезни су да учествују на кампу, у смислу одредби Правилника о категоризацији
рукометних судија и контролора.

19.

Евентуалне додатне информације, у случају потребе, заинтересовани могу добити
од секретара Заједнице судија и контролора РСС (Мирослав Мика Јанковић
064/8827298) радним даном од 11.00 до 14.00 часова.

Управни одбор
Заједнице судија и контролора РСС
Председник

Зоран Станојевић, с.р.

