РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА
Управни одбор
Број: 68/2
Београд, 15.05.2018. год.

Узимајући у обзир потребе за даљим развојем и усавршавањем судијског кадра, летњи
едукативни камп за рукометне судије у 2018. години биће спроведен по модификованом
програму који предвиђа даљу квалитатизацију као узрочно последични фактор анализе
досадашњег стручног рада и потребе за трансформацијом из претходно успостављене
квантитативне ноте у свеобухватније тзв. ''мање групе'' и садржајнији рад, који би обухватао
различите елементе стручног усавршавања, пре свега младих и перспективних рукометних
судија, ради унапређења стручног рада и побољшања квалитета суђења у оквиру
рукометних такмичења. Суштински, после значајног дугогодишњег периода са нивоа тзв.
''колективног рада'' прелази се (имајући у виду постепену трансформацију рада у
последњих неколико година кампа) на ниво тзв. ''групног рада'', све са циљем да се у
догледно време успоставе сва три нивоа рада у зависности од узрасно-такмичарских
квалитетних група (колективни рад, групни рад, индивидуални рад).
У вези тога, Управни одбор Заједнице судија и контролора РСС је на електронској седници
од 14.05.2018. године, утврдио

МОДИФИКОВАНИ ПРОГРАМ
15. ЛЕТЊЕГ ЕДУКАТИВНОГ КАМПА ЗА РУКОМЕТНЕ СУДИЈЕ
Место одржавања кампа:
Прва смена:
Друга смена:
Трећа смена:

Крагујевац, Спортско хотелски комплекс ''Шумарице''
недеља 22.07. - петак 27.07.2018 (5 пансиона)
петак 27.07. - недеља 29.07.2018 (2 пансиона)
петак 27.07 - недеља 29.07.2018 (2 пансиона)

Термин кампа је ''померен'' у односу на претходни период ради омогућавања целокупном
чланству да учествује на кампу (имајући у виду испите на факултету и рокове уписа у
школе и на факултете).
Пројекат обухвата 4 различите судијско узрасне групе:





РАЗВОЈНА ГРУПА (почетни ниво)
ПЕРСПЕКТИВНА ГРУПА (национални програм младих судија + судије ДРЛ)
НАПРЕДНА ГРУПА (судије које се налазе на листи Прве лиге са најмање три учешћа
на кампу у последњих пет година, под условом да нису одређене од стране СтЛК
ЗСиК РСС за учешће у перспективној групи у првој смени)
КВАЛИТЕТНА ГРУПА (судије које се налазе на листи Супер лиге)

Прва смена кампа је предвиђена за учешће судија из РАЗВОЈНЕ ГРУПЕ и судија из
ПЕРСПЕКТИВНЕ ГРУПЕ.
 Судије из РАЗВОЈНЕ групе пријављују се по принципу слободне пријаве и број
учесника није ограничен (онолико колико се благовремено пријави). Развојну
групу у начелу чине судије које су положиле судијски испит у 2017. и 2018. години,
као и судије које се налазе на листи Друге и Треће лиге.

Судије из ове групе у основи раде на основама суђења (припреми за
самосталну опсервацију утакмица, увођењу и прилагођавању редовном
систему такмичења, те на усавршавању техничких елемената суђења)
Судије из ПЕРСПЕКТИВНЕ групе биће одређене од стране Стручно лекторске
комисије ЗСиК РСС (на основу увида у резултате рада и успешност у суђењу,
примењујући критеријуме који су одређени за национални програм младих судија,
уз услов да је учешће ограничено на судије рођене 1996. године и млађе).
o У овој групи не могу бити судије које досада нису учествовале на кампу
макар једанпут.
o Ова група судија ће на кампу радити по посебном програму, одвојено од
судија из развојне групе, са батеријом контролно едукативних тестова, а део
рада који се односи на селективно тестирање одвијаће се на енглеском
језику (за оне кандидате који су у стању да прате такав метод рада, али ипак
имајући у виду да је циљ националног програма младих судија превасходно
обучавање младих судија за учешће у домицилним рукометним
такмичењима, а да само они најуспешнији а и прилично најсрећнији долазе
до највишег нивоа - међународне каријере).
o Судије из ове групе имаће у раду заступљен и део који се односи на видео
анализу утакмица
o За ову групу ће бити организована факултативна предавања из обкасти
спортског права као и из области информатике
Теоретска и практична предавања из области Правила рукометне игре уобичајено
ће бити обухваћена садржајем кампа
За обе групе ће бити обавезно организована предавања (у већем обиму практична
него теоретска, али свакако и једна и друга) из области основа спортског тренинга
(самоконтрола и значај физичке припремљености), са елементима припреме за
утакмицу
Суђење утакмица (послеподневни садржаји у претходним годинама) биће
обахваћени програмом кампа за ове две групе, с тим да ће начин спровођења овог
нивоа рада бити одређен планом рада на кампу после закључивања пријава учешћа
имајући у виду ограничене могућности за организацију ''правих'' утакмица и
одређену неозбиљност самих учесника у претходним годинама.
o








Стручне теме, предавачи, инсктруктори и лектори који ће узети учешће на кампу биће
обухваћени планом рада на кампу.
Друга смена кампа је предвиђена за учешће судија из НАПРЕДНЕ и судија из
КВАЛИТЕТНЕ групе, узимајући у обзир да су скоро сви који би били сврстани у те групе
већ више пута били учесници кампа и имају одговарајући потенцијал да учествују у
стручном раду по оваквом методу.
 Судије из НАПРЕДНЕ групе у основи имају рад на усвајању видео анализе
сопствених утакмица ради корекције и унапређења суђења.
 Судије из КВАЛИТЕТНЕ групе радиће на свеобухватној упоредној анализи (како
сопствених тако и других утакмица) ради побољшања квалитета суђења, уз посебан
акценат на тактичко техничку припрему за утакмице, те оспособљавање за
припрему видео исечака за излагање и едукацију
 За ове групе ће обавезно бити организовано:
o факултативно предавање на тему спортског права,
o затим на тему примене информатике у спорту,
o те уз тзв. ''спољне'' предаваче и факултативна предавања из области
медицине и биохемије (са акцентом на исхрану спортиста),
o и обавезно из области социологије о питању етике у спорту

Садржај рада квалитетне групе ће обавезно обухватити и неколико видео
тестова, пре свега који се односе на питања ''последњих 30 секунди'', игру
без голмана и специјалне ситуације
Садржај рада за ове две групе обихватиће и ''домаће задатке'' који ће бити
припремљени за камп, а који ће били одређени посебно за сваки судијски пар после
закључивања пријава учешћа на кампу (напредна група би оквирно добила да
припреми видео материјал спорних ситуација са сопствених утакмица из последње
сезоне, док би квалитетна група добила задатак да припреми излагање на задату
тему са достављеним сажетком уз кључне речи и обим од највише две странеуз
унапред одређен техничке услове стручног рада); Специјалне ситуације са
сопствених утакмица из последње сезоне судије из обе групе би обавезно
припремиле у форми видео материјала и датог сопственог образложења, односно
мишљења
Већ успостављене менторске радионице обавезно ће бити обухваћене садржајем
кампа
Теоретска и практична предавања из области Правила рукометне игре уобичајено
ће бити обухваћена садржајем кампа
Суђење утакмица (послеподневни садржаји у претходним годинама) неће бити
обахваћено програмом кампа за ове две групе.
o







* * *
Трећа смена кампа је предвиђена за учешће контролора свих нивоа. Посебно је потребно
водити рачуна о обавезујућем учешћу контролора који су прошле године напредовали на
листама услед промене система такмичења, а да нису учествовали на кампу (без обзира на
разлог неучешћа).
 Сви контролори А и Б листе би били у обавези да припреме излагање на задату
тему, ради провере и тренинга комуникације и способности дијалога, као
прихватање начела компетенције у контролорском послу.
 Видео тестови из различитих области биће обавезно обухваћени у раду ове смене.
 Такође, од значаја је и организовање излагања на тему из области спортског права
 Контролори би били у обавези да припреме видео материјал који се односи на
специјалне ситуације са сопствених утакмица
Недостајући елементи (они који би требали бити, а нису обухваћени овим сажетим
програмом) биће разрађени у начелу кроз план рада на кампу.
Такође, веома је важно да се изврши благовремена припрема стручних тема, те да
предавачи који буду одређени исте доставе ради прегледа, како би се избегле поједине
ситуације из претходних година да се поједине теме представе тек на самом кампу.

* * *
Услови учешћа на кампу су:
 Прва смена до 70 учесника,
 Друга смена до 50 судија и 50 контролора,
 Цена пансиона 2.690,00 РСД, уз коришћење свих неопходних техничких и
спортских капацитета хотела ''Шумарице'' у Крагујевцу,
 Уплата целокупног износа за учешће на кампу се врши најкасније до петка,
22.06.2018,




Пријава за учешће на кампу је важећа оног тренутка када се изврши уплата на
текући рачун ЗСиК РСС број 160-447544-21
Смене се попуњавају до максималног броја према редоследу пријава учесника.

Плаћање учешћа на кампу би овог пута ишло преко ЗСиК РСС; обзиром да је претходних
година било доста недолазака и отказа на сам дан почетка кампа, те Заједница нема
могућности да плаћа уговорене пенале.
Обавезно учешће на кампу за судије и контролоре је одређено одредбама Критеријума за
формирање листа (једном у три године, односно за контролоре који први пут долазе на
листу у тој години, као и за судије и контролоре који полажу за категорију).
Судије из националног програма младих судија који ће учествовати на кампу о свом
трошку, одредиће у наредних седам дана Стручно лекторска комисија, која ће у истом року
доставити предлог стручних тема и предавача на кампу у складу са овим програмом.
Рок за пријаве учешћа на кампу и целокупне уплате је петак, 22.06.2018. године, у којем
року и предавачи треба да доставе своје стручне радове и видео материјале ради прегледа
од стране лектора ЗСиК РСС, искључиво у електронском облику.
Комисија кампа ће бити накнадно одређена, а учешће ће у сваком случају узети лектор
ЗСиК РСС Живан Стакић и секретар ЗСиК РСС Мирослав Јанковић
ЗСиК РСС ће изнаћи могућности да обезбеди ''поло'' мајице за све учеснике овогодишњег
кампа.

Председник Управног одбора ЗСиК РСС
ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, с.р.

