
 

 

 
 

 

РЕДОВНИ ЗИМСКИ СЕМИНАР 

 

 
 

СТРУЧНО ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА: 
    Заједница судија и контролора Рукометног савеза Војводине 
 
МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 
    Нови Сад, Спортска хала ''Слана Бара'', Сентандрејски пут ББ 
    СУБОТА, 23. Септембар 2017. године 
 
УЧЕСНИЦИ СЕМИНАРА: СУДИЈЕ / КОНТРОЛОРИ - основне листе другог, трећег и четвртог 

степена такмичења групе СЕВЕР, судије ЛМК РСВ 
 
 

ПРОГРАМ И САТНИЦА 
 

 СУДИЈЕ  КОНТРОЛОРИ  

ПОЧЕТАК 
АКТИВНОСТИ 

ОПИС АКТИВНОСТИ   ЗАДУЖЕЊЕ 

7.30 - 7.45 
Долазак и пријава за 
семинар 

8.00 - 8.30 
Долазак и пријава за 
семинар 

Комисија 

8.00 
Мерење, тест физичке 
припреме 

  
 
Комисија 
 

8.45 Теоретски тест  Теоретски тест 
 
Комисија 
 

9.45 Резултати тестирања  Резултати тестирања Комисија 

10.00  
Завршетак 
семинара 

 Комисија 

 
 

ИСПИТНА КОМИСИЈА СЕМИНАРА 
 

председник Мартон Фабијан (председник Комисије за праћење суђења ЗСиК РСВ) 
члан  Здравко Адамовић (члан Комисије за праћење суђења ЗСиК РСВ) 
члан  Александар Батос (члан Комисије за праћење суђења ЗСиК РСВ) 
 
 

  



 

 

ЧЛАНАРИНА ЗА СЕМИНАР 
 

 Уплаћује се на текући рачун Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије број 

 160-447544-21 
 Готовинске уплате на самом семинару се неће примати; 

 
 Судије и контролори са основне листе другог степена такмичења (Прва лига) 5.000,00 динара 
 Судије и контролори са основне листе трећег степена такмичења (Друга лига) 2.500,00 динара 
 Судије и контролори са основне листе четвртог степена такмичења (Трећа лига) 1.000,00 динара 
 Судије лига млађих категорија ослобођени котизације 

 
 

 Уплата ЧЛАНАРИНЕ ЗА СЕМИНАР врши се на горе наведени текући рачун Заjеднице судија и контролора 
РСС најкасније до среде, 20.09.2017. године; 
 

ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА СЕМИНАРА 
 

 Све судије су обавезне да приликом доласка на семинар приложе ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ 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 9,0 
o судије женског пола и судије мушког пола преко 40 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), али највише до испуњености услова за ниво 10 (10.1) 

 
 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 2016/2017, образац контроле за сезону 

2016/2017 (контролори) 
 
У случају евентуалне потребе за додатним разјашњењима заинтересоване судије и контролори могу се обратити 
председнику Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Војводине, Мартону Фабијану (063/271702). 
 
 

Председник Управног одбора 
Заједнице судија и контролора РСВ 

 
МАРТОН ФАБИЈАН, с.р. 

Председник Управног одбора 
Заједнице судија и контролора РСС 

 
ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, с.р. 

 


