Број: 211/1
Београд, 8.12.2018. год.

Сходно закључку Управног одбора Заједнице судија и контролора РСС са осамнаесте редовне
седнице одржане 24.11.2018. године, којим је утврђено да се у складу са програмом активности
организује зимски позивни едукативни камп за судије из националног програма младих судија,
Одбор за хитна питања ЗСиК РСС је 7.12.2018. године на предлог Стручно лекторске комисије ЗСиК
РСС у координацији са Комисијом за праћење суђења ЗСиК РСС, утврдио термин и место
одржавања зимског позивног едукативног кампа, списак младих судија из националног програма
учесника кампа, стручне теме и активности које ће бити спроведене, те предаваче и комисију која
ће стручно опсервирати пројектоване активности.
Зимски позивни едукативни камп је пројектован на бази покривања целокупних трошкова од
стране ЗСиК РСС, уз учешће 16 младих парова, у начелу равномерно одређених у односу на
регионалну покривеност и потребе које изискује редовни систем такмичења, уз оцену да се ради
о судијама који су већ ''ушли'' у редован систем самосталног суђења, те процену да се ради о
судијама који би могли бити озбиљни кандидати да у оквирно средњерочном периоду достигну
национални ниво (младе и перспективне судије које су учествовале на камповима претходних
година) и евентуално постигну међународни статус (у начелу судије које се већ налазе у програму
''млади судија ЕХФ'', те они са учешћем на камповима последњих година а који су показали
одговарајуће перформансе кроз тестирања и истакли потенцијал за предлагање у наведени
европски програм);
Трошкове зимског позивног кампа за све позване судије (два пансиона + додатни
ручак) сноси Заједница судија и контролора РСС (у трошкове укључено коришћење спортске
дворане са грејањем и конференцијске сале + учионице за рад, са свом потребном техничком
опремом). Путне трошкове позвани судијски парови сносе сами.
Зимски позивни едукативни камп биће организован у Крагујевцу, спортско хотелски комплекс
''Шумарице'' (ул. Десанкин венац бб), у периоду од 25. до 27. јануара 2019. године (петак, субота,
недеља). Распоред активности дат је у наставку.
Одабраним судијама су сходно утврђеном програму централног менторства (пилот пројекат
у прилогу) одређени ментори који ће их пратити, усмеравати, предлагати корекције и пружати им
стручну подршку у суђењу и раду, како би судије испуниле постављене задатке и унапредиле
квалитет свог суђења
Програм централног менторства обухвата опште замисли пројекта, модел рада са младим
судијама, али не и план рада, који план ће сваки ментор посебно сачинити у односу на судијски
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пар којем је одређен да буде ментор, а који план ће садржати обавезне елементе рада, те додатне
елементе које ће сами ментори одредити, исказујући на тај начин, између осталог, и својеврсну
дозу креативности и сналажљивости у раду ''на даљину'', односно показујући посебну
компетенцију да обављају стручно педагошки рад тако што ће се и сами усавршавати кроз рад са
младим судијама.
У првом делу, оваква расподела менторско судијске комуникације и сарадње пројектована је на
годину дана. Посебне смернице судијама ће бити предочене током зимског позивног едукативног
кампа.
Радни састанак председника УО ЗСиК РСС и председника СтЛК ЗСиК РСС са одабраним
менторима биће одржан у склопу семинара судија и контролора првог степена такмичења
(3/02/2018), у којој прилици ће менторима бити дате основне смернице за рад и наведене
извештајне обавезе које имају.
За наведених 16 младих судијских парова водиће се програм централног менторства који ће
пратити и контролисати, кроз периодичне извештаје одабраних ментора, Стручно лекторска
комисија ЗСиК РСС.
Менторски рад, односно непосредна комуникација ради отпочињања порграма менторства,
између ментора и судијских парова, започеће тек по спровођењу зимског позивног едукативног
кампа, потом и одржавања радног састанка са контролорима који су изабрани да буду ментори
наведеним судијским паровима.

* * *
Судијски парови који су изабрани за учешће на зимском позивном едукативном кампу
(овогодишња селекција је извршена према раду, залагању и свеукупном понашању као и
показатељима у суђењу, уз навођење ментора који су одређени судијском пару):
Судијски пар

Место становања

Ментор

1.

Никола Мусић / Стеван Ђурашиновић

(Врбас)

2.

Стефан Бердић / Филип Шорак

(Београд)

3.

Никодин Бубања / Војислав Црњански

(Бачка Паланка)

4.

Лана Зрнић / Софија Петровић

(Београд)

5.

Лука Петровић / Јован Цветковић

(Ниш)

6.

Велимир Гроза / Милош Ћосић

(Јабука)

Милан Косановић

7.

Дејан Марковић / Борко Бошков

(Врбас)

Небојша Грковић

8.

Марко Сајић / Бранко Милекић

(Београд)

9.

Владимир Огњановић / Душко Поповић

(Пожаревац)

Здравко Адамовић
Зоран Ђуричић
Јован Мјеримачка
Добросав Кнежевић
Милан Ракић

Срђан Лончаревић
Десимир Вуковић

10. Стефан Звијерац / Стефан Стаменковић

(Јагодина)

Владимир Живковић

11.

Јелена Ристић / Милена Јовановић

(Лесковац)

Владимир Стојановић

12.

Никола Тасић / Марко Вељковић

(Ниш)

13.

Милица Калуђеровић / Марија Радоичић

(Ловћенац / Фекетић)

14. Бранислав Вујановић / Димитрије Матић

(Аранђеловац)

15.

(Нови Сад)

Ивко Ракићевић / Жељко Јоксовић

16. Марко Јовановић / Душан Петровић

(Рача Крагуј.)
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Горан Здравковић
Бранислав Гргуревић
Мирослав Колак
Зорица Машић
Миодраг Арсенијевић
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Комисија и предавачи на зимском позивном едукативном кампу су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Живан Стакић, лектор ЗСиК РСС
Бранка Марић, председник Стручно лекторске комисије ЗСиК РСС
Слободан Вишекруна, председник Комисије за праћење суђења ЗСиК РСС
Милан Ракић, члан КзПС ЗСиК РСС
Душан Стојковић, члан СтЛК ЗСиК РСС
Зоран Тијанић, члан КзПС ЗСиК РСС
Дарко Стефановић, технички сарадник (елитни национални судија)
проф. Милорад Милатовић, рукометни тренер (некадашњи селектор)
Снежана Вујановић, психолог (Завод за спорт и медицину спорта АПВ)
Мирослав Јанковић, секретар ЗСиК РСС

Стручне теме и активности које ће бити обрађене на зимском позивном едукативном кампу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Техника суђења (надлежности, подела задужења, сарадња)
Линија суђења (успостављање критеријума)
Сарадња и комуникација између судија
(објективност и доследност, концентрација)
Припрема за утакмицу (приступ и обавезе)
Менторски рад (задужења, план рада, обавезе)
Опште одредбе Правила игре
+ измене и допуне из 2016 и 2018
Психолошки аспект суђења (подсвесне реакције судија,
ментални склоп судија)
Моторички тренинг (побољшање функционалних
способности, одржавање спортске форме)
Видео пројекције (обрада материјала,
анализа утакмица, образлагање одлука)

Бранка Марић
Душан Стојковић
Слободан Вишекруна
Зоран Тијанић
Комисија кампа (сви)
Живан Стакић
Снежана Вујановић
Милорад Милатовић

Милан Ракић,
Мирослав Јанковић
Тестирање (анкетни тест опште познавање рукомета, специфични
''тест 30'' познавање правила уз логичко сналажење)
Мирослав Јанковић
Видео тестови (2 теста, 15 питања са анализом)
Милан Ракић
Радионице (мале групе од 2 пара са једним модератором) Комисија кампа (сви)

ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА КАМПА
Распоред коришћења соба одредиће руководство кампа и сви учесници кампа су дужни да се
придржавају истог. Распоред ће бити доступан на рецепцији хотела ''Шумарице'' на дан пријаве
боравка (доласка на камп).
Све судије су обавезне да приликом доласка на камп понесу:
 Спортску опрему (ради тренинга) која укључује тренерку, патике, мајицу, шорц
 Књигу ''Правила рукометне игре 2016'' (прво издање 2017, ЗСиК РСС)
 Појашњење за додатну опрему и заштиту играча, издање 4.09.2017. (преузети материјал
са сајта ЗСиК РСС и одштампати)
 Нова тумачења Правила рукометне игре, важе од 1.07.2018 (преузети материјал са сајта
ЗСиК РСС и одштампати)
 Дневник рада (бележницу)
 Здравствену књижицу
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РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ НА КАМПУ
ПЕТАК

25.01.2019.

13.00

ДОЛАЗАК НА КАМП

Рецепција

13.30

РУЧАК

Ресторан

14.45

15.00
15.45
16.45

Отварање кампа, уводна реч,
објашњење значаја националног
програма младих судија
Тестирање (анкетни тест опште познавање рукомета,
''тест 30'' - познавање правила
игре уз логичко сналажење)
Опште одредбе Правила
рукометне игре
Техника суђења (надлежности,
подела задужења, сарадња)

18.30

ВЕЧЕРА

19.30

Менторска радионица

7.00

Моторички тренинг
побољшања издржљивости

8.30

ДОРУЧАК

10.45

Припрема за утакмицу (приступ
и обавезе)
Сарадња и комуникација између
судија (објективност и
доследност, концентрација)

12.00

Менторска радионица

13.30

РУЧАК

15.00
16.15
17.30

Мала сала
ресторана

Мирослав Јанковић

Мала сала
ресторана

Живан Стакић
Бранка Марић

Мала сала
ресторана
Мала сала
ресторана
Ресторан

СУБОТА

9.30

Бранка Марић

Видео пројекције (обрада
материјала, анализа утакмица,
образлагање одлука) + видео
тест 1 са 15 ситуација
Линија суђења (успостављање
критеријума)
Правила рукометне игре
(измене и допуне из 2016 и
2018)

18.30

ВЕЧЕРА

19.30

Менторска радионица

Комисија кампа

Рад по групама

26.01.2019.
проф. Милорад
Милатовић

Спортска
дворана
Ресторан

Зоран Тијанић

Мала сала
ресторана

Слободан Вишекруна

Мала сала
ресторана

Комисија кампа

Рад по
групама
Ресторан

Милан Ракић

Мала сала
ресторана

Душан Стојковић

Мала сала
ресторана

Живан Стакић

Мала сала
ресторана
Ресторан
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НЕДЕЉА
7.00

Моторички тренинг
побољшања брзине

8.30

ДОРУЧАК

9.30

Видео тест 2 са 15 ситуација

10.30
12.15

Психолошки аспект суђења
(подсвесне реакције судија,
ментални склоп судија)
Одржавање спортске форме,
спортска култура

13.30

РУЧАК

14.00

Припрема за почетак
Програма централног
менторства

15.00

Завршетак кампа

27.01.2019.
проф. Милорад
Милатовић

Спортска
дворана
Ресторан

Милан Ракић

Мала сала
ресторана

Снежана Вујановић

Мала сала
ресторана

проф. Милорад
Милатовић

Мала сала
ресторана
Ресторан
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ресторана
Рецепција
хотела
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МЕНТОРСКА РАДИОНИЦА
Менторска радионица за све учеснике зимског позивног кампа пројектована је на идеално
мале групе састављене од 2 судијска пара и 1 модератора, како би ефикасност рада била
потпуна, што је наставак дугорочног и систематског плана обучавања и стручног
усавршавања судија;
Сви судијски парови који су одређени да учествују на зимском позивном едукативном кампу
обавезни су да сваки за себе припреме ''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 ''домаће задатке'' наведена су у табели поред имена сваког
судијског пара;
Као припрему за менторску радионицу, све судије припремиће и понети са собом на камп
видео материјал искључиво са утакмица које су судили ове године (у јесењем делу
такмичарске сезоне) 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'' модератора групе, 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 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
доставе на службену адресу ЗСиК РСС за електронску пошту (и копију председнику СтЛК
ЗСиК РСС) пре доласка на камп и то најкасније до 15. јануара 2019. год. до 12.00 сати, и то
тако што ће видео материјал који им је одређен за ''домаћи задатак'' поставити на виртуелни
сервер (www.wetransfer.com) ради преузимања (материјал се поставља тако што се наведу
адресе за пријем материјала zsikrss@gmail.com, и maric68@gmail.com, ; Сви клипови треба
dа буду припремљени у формату mp4.

Зимски позивни едукативни камп (национални програм младих судија) ''Шумарице - Крагујевац 2019''

6

ВОЂА ПРОЈЕКТА МЕНТОРСКЕ РАДИОНИЦЕ
Главни модератор

ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ

ГРУПА број 1
Модератор
групе
Судијски
парови

БРАНКА МАРИЋ
Мусић / Ђурашиновић
Бердић / Шорак

Оба пара су обавезни да припреме све клипове из јесењег дела сезоне
које су израдили, као и писану анализу свих утакмица које су судили у
јесењем делу сезоне и то сваки од њих појединачно урађену анализу
(тако да приликом анализе не врше међусобне консултације); Поред
клипова које ће доставити у остављеном року, треба да приликом
доласка на камп понесу видео снимке свих утакмица које су судили у
јесењем делу сезоне (са анализом);

ГРУПА број 2
Модератор
групе
Судијски
парови

ДУШАН СТОЈКОВИЋ
Бубања / Црњански
Зрнић / Петровић

Оба пара треба да припреме по 15 видео клипова (укупно сваки пар)
који се односе на прогресивно кажњавање и седмерце, као и на
надлежност судија и поделу задужења

ГРУПА број 3
Модератор
групе
Судијски
парови

СЛОБОДАН ВИШЕКРУНА
Петровић / Цветковић
Јовановић / Петровић

Оба пара треба да припреме по 20 видео клипова (укупно сваки пар)
који се односе на прогресивно кажњавање и седмерце, као и на борбу
пивотмен - одбрана и игру око голмановог простора

ГРУПА број 4
Модератор
групе
Судијски
парови

ЗОРАН ТИЈАНИЋ
Марковић / Бошков
Огњановић / Поповић

Оба пара треба да припреме по 10 видео клипова (укупно сваки пар)
који се односе на прогресивно кажњавање и седмерце

ГРУПА број 5
Модератор
групе
Судијски
парови

МИЛАН РАКИЋ
Сајић / Милекић
Гроза / Ћосић

Оба пара треба да припреме по 10 видео клипова (укупно сваки пар)
који се односе на прогресивно кажњавање и седмерце
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ГРУПА број 6
Модератор
групе
Судијски
парови

ЖИВАН СТАКИЋ
Ракићевић / Јоксовић
Звијерац / Стаменковић

Оба пара треба да припреме по 10 видео клипова (укупно сваки пар)
који се односе на прогресивно кажњавање и седмерце

ГРУПА број 7
Модератор
групе
Судијски
парови

ДАРКО СТЕФАНОВИЋ
Калуђеровић / Радоичић
Вујановић / Матић

Оба пара треба да припреме по 5 видео клипова (укупно сваки пар)
који се односе на кретање и постављање као и на надлежност судија и
поделу задужења; Поред клипова које ће доставити у остављеном року,
сваки судија појединачно треба да припреми и понесе на камп писани
рад на тему сопствене припреме за утакмицу;

ГРУПА број 8
Модератор
групе
Судијски
парови

МИРОСЛАВ ЈАНКОВИЋ
Ристић / Јовановић
Тасић / Вељковић

Оба пара треба да припреме по 10 видео клипова (укупно сваки пар)
који се односе на седмерце, као и на постављање и кретање и
надлежност судија и поделу задужења

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