УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ СУДИЈА БРАНИЧЕВСКОГ И ПОДУНАВСКОГ
ОКРУГА
У периоду од 28.02. до 15.03.2017. године, у Пожаревцу је организован курс за стицање
звања ''Одбојкашки судија''. На курс се пријавило 10 кандидата, од којих је 5 кандидата
било из Великог Градишта и 5 кандидата из Смедерева, градова који имају велики број
одбојкашких клубова а на жалост недовољан број одбојкашких судија. Координатори
курса су били Националне судије Драган Паповић и Бојана Живковић.

На почетку курса полазници су упознати са радом УОСС и УОСБПО, Кодексом понашања
чланова УОСС, Статутом УОСС и УОСБПО, као и осталим Правилницима УОСС.
Презентована су им Правила одбојкашке игре и правилно вођење Међународног
записника, да би на крају теоријског предавања било организовано писмено тестирање.

Након успешно савладаног писменог тестирања у Пожаревцу, организован је практични
део испита 15.03.2017. године у Великом Градишту и Смедереву.

На организованом Судијском курсу, звање ''Одбојкашки судија'' успешно су стекли: Јана
Живковић, Мина Јевтић, Кристина Иличић, Анђела Милићев и Софија Младеновић из
Великог Градишта, и Наталија Ристић, Верица Терзић, Миљана Ћетковић, Милена Добрић
и Сандра Никодијевић из Смедерева. УОСБПО им овом приликом жели пуно успеха у
судијској каријери.

Велику захватлност УОСБПО дугује ОК Млади Радник из Пожаревца на уступљеним
просторијама клуба за теоријско предавање и тестирање, ОК ВГСК из Великог Градишта
на организованом тренингу и утакмици за полагање практичног дела испита, као и ОК
Техничар из Смедерева. На овим тренинг утакмицама кандидати на курсу су судили као
први, други, линијски судија и водили међународни записник.
Овим курсом УОСБПО наставља започето на почетку сезоне, да популаризује и
омасовљава позив ''Одбојкашког судије'' на територији Браничевског и Подунавског
округа. Као што је на почетку наведено, нове колеге судије смо добили у градовима где је
одбојка један од најпопуларнијих спортова, а где је до сада било јако мало судија, те се
надамо да ће се овај тренд наставити у наредним годинама.
Нашим новим колегама, још једном желимо пуно успеха у судијској каријери, и надамо
се да ће свој посао обављати савесно и одговорно.
СПОРТСКИ ПОЗДРАВ ИЗ БРАНИЧЕВСКОГ И ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА!!!
Пожаревац, 21.03.2017. год.

