UDRUŽENJE ODBOJKAŠKIH SUDIJA
ZLATIBORSKOG I MORAVIČKOG OKRUGA
Broj 01-2013.
26.08.2013.godine
Užice
Predmet: Kurs za zvanje „Odbojkaški sudija“
Komisija za kontrolu i unapređenje suđenja Udruženja odbojkaških sudija
Zlatiborskog i Moravičkog okruga donela je dana 25.08.2013.godine odluku da organizuje
kurs za sticanje zvanja „Odbojkaški sudija“.
Predviđeno je da kurs počne 14.09.2013.godine, i da traje četiri dana, 14.09., 15.09.,
21.09., i 22.09.2013.godine. Kompletan kurs biće održan u Užicu, u Osnovnoj školi „Stari
grad“.
Program kursa – ispita je sledeći:
-14.09.2013. 08:30h -Prijavljivanje kandidata
09:00h -Kontrolni test
10:00h -Upoznavanje sudija sa dužnostima, pravima i obavezama u
sudijskom poslu
-Upoznavanje sudija sa pisanom i elektronskom literaturom –
sajt www.uoss.rs
-Upoznavanje sa kodeksom ponašanja
-15.09.2013. 09:00h -Predavanje o pravilima igre i međunarodnom zapisniku
-21.09.2013. 09:00h -Praktični deo ispita – suđenje utakmica kao prvi, drugi i
linijski sudija, vođenje međunarodnog zapisika
-22.09.2013. 09:00h -Završno testiranje – teoretski ispit
10:00h -Analiza praktičnog dela ispita
13:00h -Saopštavanje rezultata
Praktični deo ispita biće održan na prijateljskoj utakmici koja će biti ogranizovana
u tu svrhu.
Predavači i članovi komisije za polaganje biće međunarodni sudija Aleksandar
Petrović, kontrolor-delegat Superlige Zoran Murić, kontrolor-delegat Druge lige Slobodan
Bogosavljević, i nacionalni sudija Duško Ristanović.
Kootizacija za kurs iznosi 2000din, i uplaćuje se isključivo na račun UOSZMO br.
275-0010220723666-76, poziv na broj 01-2013, sa naznakom „kootizacija za kurs sudija“.
Dokaz o uplati podnosi se prilikom prijavljivanja za kurs.
Pravo prijavljivanja na kurs imaju zainteresovani rodjeni 1996.godine i stariji.
Ime i prezime, i mesto iz koga kandidat dolazi obavezno dostaviti na e-mail
dule.r@hotmail.com, ili SMS-om na br. 060/60-29-000.
Sve informacije i obaveštenja se mogu dobiti od Sekretara Udruženja, Duška
Ristanovića - gore navedeni e-mail i mobilni telefon.
Sportski pozdrav,

PREDSEDNIK UOSZMO
RADOVAN LJUŠIĆ

ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ЈУЖНА БАЧКА
Матична судијска организација Бачка Паланка
Бачка Паланка, Блок Партизан 10/25, моб: 064/250-33-45
Матични број: 08906475 ПИБ:106215669 Текући рачун: 335-22269-84
backa.palanka@uoss.rs
www.mso.bap.rs

Удружење одбојкашких судија Србије
председник Дејан Јовановић

НАЈАВА
ОДРЖАВАЊА КУРСА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ОДБОЈКАШКИ СУДИЈА

Поштовани,
Матична организација одбојкашких судија Бачка Паланка је почетком августа
огласила рок за пријављивање кандидата за курс за стицање звања
одбојкашких судија. Пошто се до данас пријавило преко 10 кандидата, овим
путем вас обавештавамо да ћемо у наредне две недеље одржати курс кроз
неколико предавања и практичне обуке кандидата те обрадити све потребне
теме у складу са Правилима игре и осталим нормама.
УОСС ћемо пре почетка курса доставити имена свих кандидата /до петка
30.08.2013./ а касније и тест који ће да полажу кандидати. Такође ћемо послати
и све потребне обрасце у облику извештаја о курсу као и документе за израду
такмичарских легитимација.
Курс ће започети предавањем 31.8.2013. у Бачком Петровцу са почетком у 11
часова. Координатор курса ће бити Ненад Пањак.
Бачка Паланка, 28.8.2013.
Председник ОС Јужна Бачка
Видослав Рудић, адвокат

Председник Матичне организације
Ненад ПАЊАК, с.р.

УОСИС
Удружење одбојкашких судија Источни Срем
Хвјездославова 58, 22300 Стара Пазова
Тел.063/552-303,064/194-58-54
Е-маил: istocni.srem@uoss.rs
ПИБ: 104285510
Жиро рачун: 200-2693260101892-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Удружење одбојкашких судија Србије
Београд
Предмет: Обавештење
Поштовани !
Обавештавамо вас да је матична организација УОСИС приступила
организацији курса за стицање звањa СУДИЈА. На курс се пријавило 8
(осам) кандидата са територије наше матичне организације.
За координатора курса именован је ПЕУРАЧА ДЕЈАН – национални
судија
За предаваче на курсу одређени су :
Пеурача Дејан – национални судија
Свилар Миле – национални судија
Пеурача Јасмина – национални судија
Радовановић Зоран – национални судија
Ђурић Милан – национални судија
Координатор курса је задужен да сачини Програм рада курса и да га
достави Управном одбору УОСИС ради усвајања.
Рок за спровођење курса је 15.10.2013.године
С поштовањем!

06.09.2013.год.

Председник УОСИС
Радовановић Зоран

