РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
Комисија за праћење суђења
Број: 99/1
Београд, 26.06.2017. год.

Сходно овлашћењу из члана 4. став 1 и 2 Пословника о раду Комисије за праћење
суђења ЗСиК РСС, а у вези са чланом 61. став 2 Статута ЗСиК РСС, сазивам десету редовну
седницу Комисије за праћење суђења Заједнице судија и контролора Рукометног савеза
Србије, и за исту предлажем следећи

1.

Усвајање Записника са девете редовне седнице КзПС ЗСиК РСС, одржане
10.06.2017.год.

2.

Разматрање извештаја за пролећни део сезоне:
 помоћника директора СРЛС за судијска питања (за период јануар - март)
 регионалних комисија за праћење суђења (према извештајима помоћника
директора за судијска питања лига које су у надлежности комисија)
 лиге млађих категорија
 државна првенства за млађе категорије
 регионалне лиге млађих категорија (Север, Центар, Запад, Исток)

3.

Утврђивање предлога ранг листа судија и контролора за сезону 2016/2017:
 Основна листа првог степена такмичења (Супер лига А и Б листа)
 Посебна листа другог степена такмичења (бараж за првопласиране судије и
контролоре четири групе Првих лига)
 Основна листа другог степена такмичења (Прве лиге)
 Основна листа трећег степена такмичења (Друге лиге)
 Основне листе четвртог степена такмичења (Треће лиге)

4.

Утврђивање предлога за формирање листа судија и контролора за све степене
такмичења за такмичарску сезону 2017/2018:
 А листа Супер лиге
 Б листа Супер лиге
 Листа Прве лиге (групе Север, Центар, Запад, Исток)
 Друге лиге (Север, Центар, Запад, Исток)
 Треће лиге
 Лиге млађих категорија

5.

Утврђивање предлога за доношење Упутства за вршење контроле суђења у
такмичарској сезони 2017/2018
 Образац контроле

6.

Утврђивање предлога за доношење Упутства за верификацију контрола за сезону
2017/2018
 Предлог за састав регионалних комисија за праћење суђења

 Образац за верификацију контрола
7.

Предлог састава испитних комисија за редовне јесење семинаре судија и контролора
 Испитна комисија за семинар Супер лиге
 Испитне комисија за регионалне семинаре

8.

Утврђивање предлога за доношење посебних аката:
 Критеријуми за формирање листа судија и контролора
 Одлука о начину утврђивања ранг листа судија и контролора
 Критеријуми за стицање звања међународних судија

9.

Текућа питања и пошта
 Делегирање два судијска пара за МОСИ игре

Седница ће бити одржана у Новом Саду, хотел ''Нови Сад'', ул. Булевар Јаше
Томића бр.1, у СРЕДУ, 26. јуна 2017. године, са почетком од 11.00 часова.
Спортски поздрав!

КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ СУЂЕЊА
ЗАЈЕДНИЦЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА РСС
Председник

Слободан Вишекруна, с.р.
Достављено електронском поштом:


Госп. Зорану Станојевићу, председнику Управног одбора ЗСиК РСС

