Број: 249/4
Београд, 29.12.2017. год.

Управни одбор Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије, на тринаестој редовној
седници, одржаној 23.12.2017. 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 ЗИМСКИ СЕМИНАР

СТРУЧНО ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Централне Србије
МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА:

УЧЕСНИЦИ СЕМИНАРА:

КРАГУЈЕВАЦ, Хотел ''ШУМАРИЦЕ'', ул. Десанкин венац бб
СУБОТА, 17. фебруар 2018. год.
СУДИЈЕ / КОНТРОЛОРИ - основне листе другог, трећег и четвртог
степена такмичења и лиге млађих категорија групе Запад и Исток

ПРОГРАМ И САТНИЦА, СУБОТА 17.02.2018.
Време

Судије

Време

Контролори

9,30

Долазак у спортску халу
(Хотел Шумарице)

9,45

Долазак у хотел (Шумарице)

10,00 – 11,15

Провера физичке припремљености
(задужење Савковић, Здравковић)

10,00 - 11,15

Критеријум контролисања (Упутство
о вршењу контроле суђења)
(задужење Ракић)

11,30 – 12,30

Упутство за примену Правила игре
(засновано на ИХФ Критеријуму
суђења за СП у Немачкој и ЕХФ
Едукативном видео материјалу за ЕП
у Хрватској)

задужење (Душан Стојковић)

12,45 – 13,30

Теоретски тест, време израде 45'

припрема (Милан Ракић)

13,45 - 15,30

Извештај помоћника директора за
јесењи део сезоне (видео клипови)

задужење (Ракић, Савковић,
Благојевић, Цветковић, Колак)

15,30

Завршетак семинара

Бобан Благојевић

ИСПИТНА КОМИСИЈА СЕМИНАРА
председник
члан
члан

Милан Ракић
Горан Здравковић
Милан Савковић

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

ЧЛАНАРИНА ЗА СЕМИНАР


Уплаћује се на текући рачун Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије број
160-447544-21 (Банка Интеса а.д.)

 Судије и контролори врше уплату ЧЛАНАРИНЕ ЗА СЕМИНАР у следећем износу:
 основна листа судија и контролора Прве лиге
5.000,00 динара
 основна листа судија и контролора Друге лиге
2.500,00 динара
 основна листа судија и контролора Треће лиге
1.000,00 динара
 судије са основне листе лиге млађих категорија
ослобођени чланарине
 Приликом уплате навести као сврху уплате: ЧЛАНАРИНА ЗА СЕМИНАР, са позивом на број 0518);
 Уплата у одговарајућем износу врши се на горе наведени текући рачун Заjеднице судија и
контролора РСС најкасније до уторка, 13.02.2018. године;

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 судије мушког пола до 30 година старости, норма минимално ниво 9
o судије мушког пола до 40 година старости, норма минимално ниво 8,5
o судије мушког пола преко 40 година старости, норма минимално ниво 7,5
o судије женског пола до 30 година старости, норма минимално ниво 8
o судије женског пола преко 30 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)



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 2017/2018, образац контроле за сезону 2017/2018
(контролори)
o Књигу ''Правила рукометне игре'' (издање 2017)

У случају евентуалне потребе за додатним разјашњењима заинтересоване судије и контролори могу се
обратити председнику Испитне комисије семинара, Милану Ракићу (064/8310376).

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

