Број: 149/1
Београд, 15.07.2019. год.

Управни одбор Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије је, на двадесет првој редовној
седници, одржаној 9.07.2019. године, донео 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,
према распореду активности, како следи:

РЕДОВНИ ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР
СТРУЧНО ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије
МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА:

УЧЕСНИЦИ СЕМИНАРА:

КРАГУЈЕВАЦ, Хотел ''ШУМАРИЦЕ'', ул. Десанкин венац бб
ПЕТАК, СУБОТА, НЕДЕЉА, 30. и 31. август, 1. септембар 2019. год.
СУДИЈЕ / КОНТРОЛОРИ
основна листа првог степена такмичења (А и Б листа Супер лиге)

РАСПОРЕД И САТНИЦА АКТИВНОСТИ
ПЕТАК, 30.08.2019. год.
13.00
13.30
15.00
17.00
18.15

20.00
20.45

Долазак и пријава (судије, основна Б листа Супер лиге)
Ручак (судије, основна Б листа Супер лиге)
ИХФ Правила игре (измене и допуне, тумачења, примена) (задужење Вања
Антић)
Теоретски тест из познавања Правила игре (судије, основна Б листа Супер лиге)
(30 питања из каталога, ради се под шифром, време за израду 45 минута)
(задужење Мирослав Јанковић, Слободан Вишекруна)
Менторска радионица (сваки судијски пар са Б листе Супер лиге је обавезан да
најкасније три дана пре семинара (на службену адресу ЗСиК РСС за електронску
пошту) достави по 2 клипа са сопствених утакмица из претходне сезоне (са
пропустима или дискутабилним одлукама), и то један на тему седмерци и један
на тему директно искључење на 2 минута или директна дисквалификација због
прекршаја према противнику (правила 8.5 и 8.6)) (задужење Зоран Станојевић)
Вечера (судије, основна Б листа Супер лиге)
Фотографисање за потребе презентације и такмичења (судије, основна Б
листа Супер лиге) (обавезно у жутом судијском дресу)

СУБОТА, 31.08.2019. год.
7.30
9.00
9.30
11.00
13.00

Провера физичке припремљености (шатл ран тест) (задужење Зоран Тијанић)
Доручак (судије, основна Б листа Супер лиге)
Кодекс понашања и обавезе младих судија (задужење Милан Ракић)
Критеријум суђења (задужење Душан Стојковић)
Одлазак (завршетак активности судија са основне Б листе Супер лиге)

*******
13.00
13.30
15.00
17.00
18.30
20.00

Долазак и пријава (судије, основна А листа Супер лиге)
Ручак (судије, основна А листа Супер лиге)
ИХФ Правила игре (тумачења, препоруке) (задужење Бранка Марић)
Теоретски тест из познавања Правила игре (судије, основна А листа Супер лиге)
(30 питања из каталога, ради се под шифром, време за израду 45 минута)
(задужење Мирослав Јанковић, Слободан Вишекруна)
Видео тест (15 питања, ситуације из игре, време за одговор на једно питање 30
секунди) (судије, основна А листа Супер лиге) (задужење Милан Ракић)
Вечера (судије, основна А листа Супер лиге)

НЕДЕЉА, 1.09.2019. год.
7.30
9.00

Провера физичке припремљености (шатл ран тест) (задужење Зоран Тијанић)
Доручак (судије, основна А листа Супер лиге)

9.45
10.00
12.00

Долазак и пријава (контролори, основна А и Б листа Супер лиге)
Критеријум суђења и вођење утакмице (задужење Душан Стојковић)
Фотографисање за потребе презентације и такмичења (судије, основна А
листа Супер лиге) (обавезно у плавом судијском дресу)
Видео тест (15 питања, ситуације из игре, време за одговор на једно питање 30
секунди) (контролори, основна А и Б листа Супер лиге) (задужење Милан Ракић)
Одлазак (завршетак активности судија са основне А листе Супер лиге)

12.00
13.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00

Фотографисање за потребе презентације и такмичења (контролори, основна А
листа Супер лиге) (обавезно службено одело, тегет сако, бела кошуља,
брендирана црвена кравата)
Ручак (контролори, основна А и Б листа Супер лиге)
Теоретски тест из познавања Правила игре (контролори, основна А и Б листа
Супер лиге) (30 питања из каталога, ради се под шифром, време за израду 45
минута) (задужење Мирослав Јанковић, Слободан Вишекруна)
Начин и рокови вршења контрола и едукативне обавезе контролора у видео
анализи утакмица (контролори, основна А и Б листа Супер лиге) (задужење
Милан Ракић, Слободан Вишекруна)
Одлазак (завршетак активности контролора са основне А и Б листе Супер
лиге)

* * *

Теоретски тест (30 питања) (ради се појединачно, и судије и контролори):
 судије, основна Б листа Супер лиге - пролазност (дозвољени број негативних бодова),
мање од 20 % од укупног броја бодова
 судије, основна А листа Супер лиге - пролазност (дозвољени број негативних бодова),
мање од 15 % од укупног броја бодова
 контролори, основна А и Б листа Супер лиге - пролазност (дозвољени број негативних
бодова), мање од 10 % од укупног броја бодова
Питања на теоретском тесту биће искључиво из новог ИХФ
 Напомена:
Каталога који се примењује од 1.07.2019. године (Каталог питања ће
бити ажуриран на интернет порталу ЗСиК РСС после летњег кампа)
Видео тест (ради се појединачно, судије са основне А листе и контролори са основне А и Б
листе Супер лиге):
 судије, дозвољено највише 5 погрешних процена у 15 питања
 контролори, дозвољено највише 3 погрешне процене у 15 питања
Сви тестови (шатл ран, теоретски, видео тест) имају селективан (елиминациони) карактер

ИСПИТНА КОМИСИЈА СЕМИНАРА
председник
члан
члан
члан
члан

Слободан Вишекруна
Милан Ракић
Зоран Тијанић
Мирослав Јанковић
Бранка Марић

елитни национални контролор
елитни национални контролор
елитни национални контролор
елитни национални контролор
елитни национални контролор

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 са основне листе првог степена такмичења (А листа Супер лиге) врше
уплату ЧЛАНАРИНЕ ЗА СЕМИНАР (обавезно навести као сврху уплате) у износу од 12.000,00
динара; приликом уплате навести и позив на број 01-2019; трошкове пансионских услуга за
семинар (за судије), односно заједничког ручка (за контролоре) сносиће Заједница судија и
контролора РСС;
 Судије и контролори са основне листе првог степена такмичења (Б листа Супер лиге) врше
уплату ЧЛАНАРИНЕ ЗА СЕМИНАР (обавезно навести као сврху уплате) у износу од 10.000,00
динара; приликом уплате навести и позив на број 02-2019; трошкове пансионских услуга за
семинар (за судије), односно заједничког ручка (за контролоре) сносиће Заједница судија и
контролора РСС;
 Уплата у одговарајућем износу врши се на горе наведени текући рачун Заjеднице судија и
контролора РСС најкасније до понедељка, 26.08.2019. године;

УСЛОВИ СМЕШТАЈА СУДИЈА УЧЕСНИКА СЕМИНАРА


Пансион у хотелу (****) садржи ноћење, доручак, ручак и вечеру.



Смештај судија учесника семинара је у двокреветним и трокреветним собама, које су
опремљене модерним купатилима са стално доступном топлом водом, кабловском телевизијом,
бежичним интернетом.



Распоред коришћења соба одређен је унапред и биће доступан приликом пријаве доласка на
рецепцији хотела.



Судије са Б листе Супер лиге почињу коришћење пансионских услуга у петак,
30.08.2019.год, са ручком, а завршавају у суботу, 31.08.2019.год, са доручком.
 Долазак судија са Б листе Супер лиге на семинар предвиђен је за петак,
30.08.2019.год, до 13.00 часова (ручак од 13.30 часова) (улазак у собе није могућ пре
12.00 часова).
 Одлазак судија са Б листе Супер лиге са семинара предвиђен је за суботу,
31.08.2019.год, оквирно од 13.00 часова (напуштање соба до 9.00 часова).



Судије са А листе Супер лиге почињу коришћење пансионских услуга у суботу,
31.08.2019.год, са ручком, а завршавају у недељу, 1.09.2019.год, са доручком.
 Долазак судија са А листе Супер лиге на семинар предвиђен је за суботу,
31.08.2019.год, до 13.00 часова (ручак од 13.30 часова) (улазак у собе није могућ пре
12.00 часова).
 Одлазак судија са А листе Супер лиге са семинара предвиђен је за недељу,
1.09.2019.год, оквирно од 13.00 часова (напуштање соба до 9.00 часова).

ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА СЕМИНАРА


Све судије су обавезне (исто као и контролори) 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); Лекарско уверење се
предаје председнику Здравствене комисије ЗСиК РСС Др Душану Стојковићу;



Тест физичке припремљености (полаже се тзв. ''Shuttle run'' тест):
o међународне судије полажу норме које прописује Европска рукометна федерација
(ЕХФ) (судије мушког пола норма минимално ниво 9,5, судије женског пола норма
минимално ниво 8,5)
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 2019/2020, образац контроле за сезону
2019/2020 (контролори)
o Књигу ''Правила рукометне игре 2016''
o Одштампана нова тумачења Правила игре (важе од 1.07.2018),

У случају евентуалне потребе за додатним разјашњењима заинтересоване судије и контролори могу се
обратити секретару Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије, Мирославу Јанковићу
(064/8827298).

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

