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Београд, 4.07.2018. год.

МЕНТОРСКА РАДИОНИЦА
(СУДИЈЕ - ДРУГА СМЕНА)
Менторска радионица за судије Супер лиге идеализује групе оквирно сличног броја као и на
прошлогодишњем кампу, и овог пута састављене од 3 до 4 судијска пара и 1 контролора, како би
ефикасност рада била максимална, што је наставак дугорочног и систематског плана обучавања и
стручног усавршавања судија;
Ове године ће судијски парови који су обухваћени менторском радионицом (сви који учествују у
другој смени кампа, 21 пар) добити сваки за себе ''домаће задатке'' који ће се међусобно разликовати,
а који су у сврси унапређења квалитета суђења сваког судијског пара појединачно; подручја из којих
треба да припреме видео клипове наведени су у табели поред имена сваког судијског пара;
Као припрему за менторску радионицу, све судије које су одређене за рад у ''менторској радионици''
(21 пар) припремиће и понети са собом на камп видео клипове искључиво са утакмица које су судили
ове године и то погрешне и пропуштене, односно одлуке за које судије имају дилеме, како би
ситуације биле адекватно разјашњене (само видео клипови, не доносити целе снимке утакмица, или
''сиров'' материјал, јер на кампу нема ни места ни времена да се ''секу'' клипови); на тај начин ћемо
видети ко од судија снима своје утакмице, да ли их снима, и како врше анализу; напослетку, циљ нам
је да их упутимо да сами перманентно врше анализу сопствених утакмица у циљу унапређења
квалитета суђења и припреме за саме утакмице, те да као најважније од свега спознају
самокритичност као неопходну врлину ради успешности у вршењу судијског посла;
На самим сесијама (менторским радионицама) сваки судијски пар би представио своје клипове и
изнео разлоге због којих имају дилеме по питању одлука или сматрају да је требало донети другачије
одлуке у конкретним случајевима; потом би сви заједно изнели запажања о представљеним одлукама;
после тога би уз ''надзор'' ментора, учесници ''малих група'' извукли закључке и утврдили исправне
одлуке које је требало донети (усаглашавање критеријума суђења);
Свакој ''малој'' групи ће за рад бити довољан један преносиви рачунар (лаптоп), па се због тога судије
које су обухваћене менторском радионицом моле да исте понесу са собом на камп, уколико их
поседују;
Све видео клипове које припреме за менторску радионицу на кампу, судије су обавезне да предају
секретару ЗСиК РСС приликом доласка на камп, на одговарајућем магнетном запису (судије треба да
имају у виду да се уређаји (меморије, дискови, и сл.) на којима предају клипове неће враћати); Сви
клипови треба са буду припремљени у формату mp4.
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ВОЂА ПРОЈЕКТА МЕНТОРСКЕ РАДИОНИЦЕ
Главни модератор

ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ

ГРУПА кандидати ЕХФ 1
Ментор

ВЛАДО ПЕНДИЋ, БРАНКА МАРИЋ

Судијски
ЈАКОВЉЕВИЋ / САНДО
пар

3 клипа по сопственом избору

ГРУПА кандидати ЕХФ 2
Ментор

ЖИВАН СТАКИЋ, ЗОРИЦА МАШИЋ

Судијски
ЈЕВТИЋ / ЈЕВТИЋ
пар

3 клипа по сопственом избору

ГРУПА број 3
Ментор

Судијски
парови

МАРТОН ФАБИЈАН
ДОНДИЋ / ЛАКИЋЕВИЋ

3 клипа предност + 3 прогресија

КОЛАК / МИЛОШЕВИЋ

3 клипа прекршај у нападу+ 3 седмерци

ПЕНДИЋ / ВЕЉКОВИЋ

3 клипа предност + 3 голманов простор

РАНКОВИЋ / ДЕНИЋ

3 клипа кораци + 3 седмерци

ГРУПА број 4
Ментор

Судијски
парови

СИНИША ЛАЗИЋ
МАРТИНОВИЋ / ЋИРКОВИЋ

3 клипа прогресија + 3 голманов простор

ЗАРИЋ/ ШАНТРИЋ

3 клипа седмерци + 3 кораци

КОЛАВЧИЋ / КОЛАВЧИЋ

3 клипа пасивна игра + 3 прекршај у нападу

РАДОЈИЧИЋ / ГОЛУБОВИЋ

3 клипа голманов простор
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ГРУПА број 5
Ментор

Судијски
парови

МИРОСЛАВ ЈАНКОВИЋ
САВИЋ / ЈОВАНОВИЋ

3 клипа пивотмен / одбрана + 3 седмерци

ЦВЕТКОВИЋ / СПАСИЋ

3 клипа пивотмен / одбрана + 3 прогресија

ГРОЗА / ЋОСИЋ

3 клипа седмерци + 3 прогресија

ИЛИЋ / НЕНАДИЋ

3 клипа дисквалификација

ГРУПА број 6
Ментор

Судијски
парови

ДУШАН СТОЈКОВИЋ
ГРУБАЧКИ / ВОЈВОДИЋ

3 клипа дисквалификација

САЈИЋ / МИЛЕКИЋ

3 клипа извођење бацања + 3 клипа седмерци

ЈЕВРЕМОВИЋ / РАДОСАВЉЕВИЋ 3 клипа пивотмен / одбрана + 3 предност

ГРУПА број 7
Ментор

Судијски
парови

СРЂАН МИЛОСАВЉЕВИЋ
ПЕШИЋ / СТОЈКОВИЋ

3 клипа предност + 3 клипа прогресија

АЋИМОВИЋ / ЕЛЕЗОВИЋ

3 клипа седмерци

РАДЕЉИЋ / КРИВОКУЋА

3 клипа прекршај у нападу + 3 клипа пасивна игра

ДОБРИЈЕВИЋ / ТАСИЋ

3 клипа прогресија

УПРАВНИ ОДБОР
ЗАЈЕДНИЦЕ СУДИЈА И КОНТРОЛОРА РСС
Председник
ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, с.р.

Летњи едукативни камп судија и контролора ''Шумарице - Крагујевац 2018''

3

