Ђорђе Стевановић Александра Баланџић

ИЗВЕШТАЈ
СА КУРСА ″КАНДИДАТ ЗА МЕЂУНАРОДНОГ СУДИЈУ″
СУБОТИЦА, од 1.‐10. августа 2014. године

Поштоване колегинице и колеге,
у периоду од 1.‐10. августа 2014. године у Суботици је одржан курс за будуће међународне судије на
којем је учествовао 21 национални судија из 13 земаља (14 мушкараца и 7 жена). Судили смо утакмице
Балканског Првенства за јуниорке, а звање кандидата су добили Славиша Кузмановић из Босне и
Херцеговине, Шјархеј Будзеика и Алијаксандр Судзеу из Белорусије, Оља Будурова и Вања Парванова
из Бугарске, Ана Стипаничев и Тони Ивковић из Хрватске, Шантал Кезе и Ехсанолах Реџаејан из
Француске, Инес Ренч и Матијас Евалд из Немачке, Мауро Карло Гоитре и Армандо Зимбари из Италије,
Андреј Таран из Молдавије, Воутер Де Бар из Холандије, Педро Мигел Лопеш Пинто из Португалије,
Седрик Грелије из Швајцарске, Девони Никол Мекларти и Вилијам Торнбург из САД и Ђорђе Стевановић
и Александра Баланџић, представници УОСС‐а Србије.
Директор курса је био господин Сергеј Титов, секретар Судијске комисије ФИВБ, инструктор курса је био
господин Александар Џејмс Стил, председник Комисије за правила игре ФИВБ‐а, а у организацији рада
учествовали су и Дејан Јовановић, члан Извршног одбора ОСС и председник Удружења одбојкашких
судија Србије (УОСС) и Марио Пеић, врховни судија УОС Суботице.
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Динамика курса:
31. јул (Аccreditation day) ‐ долазак у хотел, најкасније до 16 часова
Пре званичног отварања ‐ пријављивање (подношење потребне документације),
‐ провера знања енглеског језика (писмено и усмено).
Након провере знања енглеског језика и званично смо постали учесници курса.
1. август – први дан:
• Организација FIVB‐а
ТЕСТ
• Историја одбојке у свету
ТЕСТ
• Нивои судија по основу норматива FIVB‐а
ТЕСТ
• Основне вештине суђења
• Права и обавезе међународних судија
• Правила игре (поглавља 1 и 2)
ТЕСТ
• Вођење записника
ТЕСТ
• ''Тренинг'' тест (50 питања за сат времена, од којих је 20 питања било по систему одабира тачних
одговора, 10‐так питања на које је требало одговорити са TRUE or FALSE, уз давање објашњења и 20
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питања која су се односила на дефиниције (набрајања одговорности 1. и 2. судије, грешке блокирања,
грешке одигравања лоптом, грешке играча поред мреже, карактеристике одигравања лоптом и
изузеци, дефиниције ударца у нападу, блокирања, сервиса...)
За успешну израду теста било је неопходно одлично познавање правила игре, али и способност ''брзог''
писања штампаним словима.
2. август – други дан
• Правила игре (поглавља 3 и 4)
ТЕСТ
• Правила игре (поглавља 5 и 6)
ТЕСТ
• Правила игре (поглавља 7)
ТЕСТ
• Гледање утакмице мушког финала на Олимпијским играма 2012 године у Лондону
између репрезентација Русије и Бразила (3:2)
3. август – трећи дан
• Правила игре (поглавље 8)
ТЕСТ
• Протокол за утакмицу
• Усмено испитивање (''пропитивање'')
• Video Check систем
• Процедура за Судијску конференцију
4. август – четврти дан
• Званични ТЕСТ провере вођења међународног записника
• Одлазак у Градску кућу на пријем, који је приредио градоначелник Суботице, господин
Јене Маглаи
• Анализа дужине трајања надигравања
• FIVB упутства и инструкције за суђење
• ТЕСТ (протокол)
5. август – пети дан (почетак Балканског Првенства за јуниорке)
• Званични судијски знаци
• Вођење електронског записника
• Casebook
• Одлазак у спортску халу ''Дудова шума'' ‐ практични део
‐ 1.судија, 2.судија, записничар, помоћник записничара, линијски судија (Л‐1, Л‐2, Л‐3, Л‐4), резервни
судија
6. август – шести дан
• Завршни ТЕСТ (50 питања)
• Анализа суђења утакмица одиграних претходног дана
• Одлазак у спортску халу ''Дудова шума'' ‐ практични део
7. август – седми дан
• Анализа суђења утакмица одиграних претходног дана
•Усмено испитивање (прва група)
• Одлазак у спортску халу ''Дудова шума'' ‐ практични део
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8. август – осми дан
• Анализа суђења утакмица одиграних претходног дана
• Број међународних судија у свету (по континентима, однос броја мушких и женских
судија) и број одиграних утакмица у току године
• FIVB медицинске регулативе (body mass index, обим струка...)
•Усмено испитивање (друга група)
• Одлазак у спортску халу ''Дудова шума'' ‐ практични део
9. август – девети дан (последњи дан Балканског Првенства за јуниорке)
• Анализа суђења утакмица одиграних претходног дана
• Одлазак у спортску халу ''Дудова шума'' ‐ практични део
10. август – десети дан
• Анализа суђења утакмица одиграних претходног дана
• Званично затварање курса – подела сертификата
•Одлазак на Палић (обилазак винарије ''Звонко Богдан'' и одлазак у хотел ''Президент''
где је организован свечани ручак и вечера на базену хотела)

Савети за наше колеге који ће следећих година ићи на курс.

 Добро познавање енглеског језика је први услов да будете успешни на курсу. Уколико нисте
сигурни у своје знање имате довољно времена да се припремите. Jако је битно да лепо читате,
пишете и говорите на енглеском језику.
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 Оно што је најбитније је познавање Правила игре, Инструкција (преузмите пред курс најновију
могућу верзију са ФИВБ сајта) и Кејсбук‐а. Без одличног познавања ове три књиге нећете бити
сигурни у себе на самом курсу и можда ћете због тога имати проблемe.

 Не очекујте да ћете имати времена на курсу да учите, да ћете моћи своје знање да значајно
допуните, да ћете од некога видети одговоре и слично. Када курс почне једноставно имате
времена само да поновите најбитније ствари.

 Током предавања будите активни, али немојте бити превише нападни. Уколико нисте сигурни у
неку чињеницу коју износите, сачекајте, јер предавачи баш и не воле да их стално прекидате и
постављате непотребна питања. Уколико сте сигурни да је нешто погрешно речено или ако знате
да својим знањем можете да окончате неко дуго коментарисање или расправу будите
конкретни: “Објашњење се налази у правилима на 36. страни”.

 Најбоље је да дефиниције учите онако како су написане у правилима. Свака другачија
интерпрентација ће вас довести у ситуацију да морате предавачима да објашњавате додатно
шта сте хтели да кажете.

 Не опуштајте се ако видите првих дана да сте бољи од већине полазника. То се за судије из
Србије и подразумева. Будите сконцентрисани и озбиљни до краја курса, јер се тек на крају све
сабира.
Тестови:

 Свакога дана ћете радити тестове, на којима показујете колико сте научили пре курса и колико
слушате на предавањима.

 Пробни тест и пробни тест писања записника показују предавачима на ком су нивоу полазници
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курса. Генерално, после тог теста и сами ћете видети где се налазите, а он је много тежи него
завршни тест, бар је тако било до сада.

 Завршни тест је најбитнији и рачуна се у вашу укупну оцену. Наше искуство је било да нам је тест
после свега био лак и да смо имали довољно времена. То се показало и на резултатима теста.
Потрудите се да на овом тесту будете што бољи, ако је могуће и перфектни.

 Најбитније је да се лепо сконцентришете и спремите за финални тест. Нема шансе да човек
некако себи олакша ствар, да види решења од других или нешто слично. Само лепо научите и
све ће бити у реду, не брините.

Усмени испит:
 Водите рачуна да финални тест урадите што боље, јер то аутоматски значи да ће предавачи на
усменом испиту мање времена остаљати за вас. Mи из Србије смо били на усменом само по 5
минута и то управо због тога што смо били перфектни на финалном тесту и јако добри на свим
пробним тестовима до тада. Неки кандидати из других земаља су били испитивани по 45 минута.

 Уколико предавач види на курсу и тесту да јако добро познајете правила покушаће да вам нађе
неку слабост, па ће вас питати неке ствари изван правила и инструкција, али ми сви знамо
(судије из Србије) где стоји базер на ФИВБ такмичењу или неко слично питање. Тиме ћете
показати колико смо сви озбиљни као организација и још краће ћете се задржати на усменом
испиту.
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Практичан део, на утакмицама:
 Не будите “буквалисти” после неког објашњења предавача на курсу. Ми смо, на пример, имали
ситуције да због објашњења предавача како и када судија даје знак за извођење сервиса, неке
судије једноставно упропасте своје утакмице.


Судите онако како судите код нас у првенству уз мале корекције из инструкција. Не покушавајте
да на себе привучете пажњу тиме што ћете инсистирати на непотребним саветима или
инструкцијама које сте чули на предавањима.



Иако имате само једну утакмицу као први и једну као други судија, то је сасвим довољно да
покажете свој ниво и ниво наше судијске организације. Све ситнице које ми радимо у Србији су
сасвим довољне да предавачи виде нашу класу.



Сарађујте са колегама чак и у немогућим ситуацијама у којима ћете се наћи због њиховог
непознавања језика или слично. Увек има начина да утакмица протекне како треба ако судимо
онако како судимо у Србији.



Немојте гледати шта други раде и мислити да сте бољи од осталих, верујте да на курсу има јако
добрих судија из других земаља од којих можете да научите и са којима можете да размењујете
искуства.



Примените оно што се тражи на самом турниру и о чему се инсистира сваког јутра у евалуацији
протеклих утакмица. Ми смо, на пример, били похваљени јер смо били први који су знали како
се правилно врши измена. На детаљима се види ниво на коме су судије из Србије!



Будите стрпљиви у првим данима турнира и чувајте снагу. Судије из Србије као прве судије раде
тек последњег (или последњих) дана турнира. До тада ћете бити записничари, асистент
записничара и линијски судија на свакој позицији. Примените све оно што се од тих других улога
тражи, све се оцењује.



На крају, савет је и да будете опуштени. Овакве турнире је свако од нас прошао пуно пута, овај је
само мало битнији, али није разлог да не уживате у утакмицама и да будете под стресом.

Нађите времена да упознате своје колеге, да се дружите и размењујете искуства. Кад се све заврши
провеселите се, због тренутног задовољства и олакшања, а и да вас у следећем периоду “не бије
малер”. Уживајте у курсу јер је заиста велика част бити представник одбојкашке Србије и наше судијске
организације.
Велико ХВАЛА свим члановима ОССРБ‐а и УОСС‐а који су веровали у нас, подржали нас и помогли нам у
припреми за курс и који су били уз нас све време трајања курса. Хвала и свим члановима судијске
организације Суботице на челу са Мариом Пеићем, који су нам у сваком тренутку били на располагању
и максималним залагањем помогли у успешној реализацији курса и сјајним девојчицама које су веома
одговорно обављале послове брзих брисача, ''мопера'' и додавача лопти.

ХВАЛА!
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Кандидати за међународног судију
Александра Баланџић и Ђорђе Стевановић
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