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Одбојкашки савез Србије
Председник
Александар Боричић
Генерални секретар
Слободан Милошевић
Предмет:

Извештај са семинара председника судијских комисија
националних федерација земаља-чланица ЦЕВ
(Луксембург, 28-29.11.2014)

Поштовани,
У Луксембургу је 28. и 29. новембра одржан семинар на који су позвани председници
судијских организација земаља-чланица ЦЕВ. Семинар је био посвећен и одбојци и
бич волеју. Заједно са Зорицом Бјелић, чланом Судијске комисије ЦЕВ (ЕРЦ) која је
била један од предавача на семинару, састанку сам присуствовао као представник
Одбојкашког савеза Србије и његове судијске организације. Позиву су се одазвали
представници (углавном председници) националних судијских организација из 44 од
укупно 55 земаља-чланица ЦЕВ. У прилогу овог извештаја налази се програм
семинара, који је отворио председник ЦЕВ Андре Мејер.
Из обраћања председника Мејера издвојио бих следеће:
 Нове технологије ће се у све већој мери примењивати на међународним
одбојкашким такмичењима, потребно је у складу са могућностима тај тренд
пратити и у националним федерацијама.
 ЦЕВ ће почетком 2015. године одлучити који ће од до сада тестираних
система видео челенџа бити убудуће примењиван на такмичењима ЦЕВ.
 Измене Правила игре, које су недавно усвојене на Конгресу ФИВБ, на ЦЕВ
такмичењима ће бити примењене почев од 1. маја 2015 (другим речима, сва
такмичења ЦЕВ чији су циклуси у току биће завршена уз примену истих
правила по којима су започета).
 E-learning систем (едукација и провере знања путем интернет апликација) је у
потпуности прихваћен у ЦЕВ. То, између осталог, значи, да толеранције за
недовољно познавање енглеског језика код судија више неће бити. Последице
недовољног познавања енглеског језика и лоше комуникације као резултат
тога, нагласио је председник Мејер, могли сте да видети на неколико
последњих великих такмичења – међу њима и на последња два светска
првенства.
 Од председника судијских организација очекујемо пуну сарадњу са Судијском
комисијом ЦЕВ, јер другачије није могуће добити јасну представу о квалитету
700 међународних судија – колико их има у Европи.
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 Заједнички задатак је стварање нове генерације млађих, квалитетних судија
које ће после одласка старе генерације наставити са добрим суђењем.
Од осталих активности и информација током семинара издвојио бих следеће:
Петак, 29.11.2014.
1. У Европи има укупно 470 међународних судија: 364 у одбојци и 106 у бич
волеју.
2. За сва ФИВБ такмичења судије се сада делегирају са листе на којој је 203
судија, од којих је 80 из Европе.
3. Развојни програми чији ће резултат бити квалитетне судије, препознавање
нових талената и даља афирмација квалитетних женских судија – то су
најзначајнији разлози због којих је неопходна блиска сарадња ЕРЦ и
националних судијских организација.
4. Још једном су похваљени изванредни услови за семинар ЕРЦ који је био
намењен оспособљавању нових контролора суђења ЕРЦ, а одржан у јулу
2014. године у Руми у организацији Одбојкашког савеза Србије.
5. Изгледати физички спреман је веома важно, јер ће одлуке судије који тако
изгледа бити боље прихваћене.
6. Само судије које имају најбоље менталне, физичке и техничке способности
могу постићи и стално давати максимум који се од судија очекује на утакмици.
7. Европске судије добро познају правила игре, па ће спортска психологија,
менаџмент утакмице и ментална припрема судија бити три основна правца
деловања ЕРЦ.
8. Убудуће, ко од судија дође на такмичење са већим body/mass индексом, биће
враћен кући, а трошкове ранијег повратка сносиће његова/њена национална
федерација.
9. Податке у интернет бази ЦЕВ неопходно је редовно ажурирати, посебно
податке о расположивости и – фотографије судија (треба их мењати једном
годишње, судије треба да се фотографишу у судијској униформи и са
неутралном позадином – као приликом сликања за личне документе)
10. У основне податке треба уносити само примарно коришћене бројеве
телефона и интернет-адреса.
11. Међународне судије треба да воде рачуна о томе да подаци о делегирањима
за ФИВБ такмичења не иду директно у базу ЦЕВ. Због тога, судија у случају
номинације за ФИВБ такмичење треба да унесе податак о својој
нерасположивости у том периоду за такмичења ЦЕВ. Уколико то не учини, а
догоди се да је у исто време делегиран/а и на једном и на другом такмичењу –
биће кажњен/а.
12. Од међународних судија се очекује да не чекају последње дане рока за
ажурирање личних података и образаца, јер то причињава проблем у
администрирању података на основу којих се, одмах по истеку рока за
ажурирање, праве делегирања.
13. Евентуална кашњења у ажурирању личних података повлачи казну од три
месеца неактивности (има сасвим довољно судија који једва чекају да добију
већи број утакмица…)
14. У случајевима суспензије, ЕРЦ ће обавештавати националне федерације и
председнике судијских организација.
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Субота, 30.11.2014.
15. Зорица Бјелић је на почетку другог дана семинара имала презентацију
посвећену развоју младих и талентованих судија, која је заснована на
дугогодишњим искуствима у раду Удружења одбојкашких судија Србије.
Објаснила је начин на који се у Србији ради организованим приступом,
показивањем бриге за развој младих судија, коришћењем савремених
технологија, помагањем од стране старијих колега, итд. Презентација је имала
веома добар пријем код учесника семинара, што је било јасно по броју питања
која су уследила током каснијих неформалних сусрета.
16. Разговарано је и о друштвеним мрежама. ЦЕВ је усмерен на овај начин
комуницирања јер је утврђено да 72% корисника интернета посећује
друштвене мреже, а међу припадницима старосног доба од 18 до 29 година
чак њих 89%. Истакнуто је да међународне судије никада не могу бити обични
гледаоци, па ни на друштвеним мрежама. Када је разговарано о негативним
утицајима и потреби за контролом друштвених мрежа, пажњу је привукло
искуство колега из Израела: откако су најавили да ће међународни судија бити
одмах уклоњен са интернационалне листе у случају наступа на друштвеним
мрежама који излазе ван оквира нормалне комуникације – проблеми су
нестали…
17. Зорица Бјелић је имала још једну успешну презентацију, посвећену
реализацији циљева које је ЕРЦ поставила пре неколико година по питању
повећања броја жена-судија на међународној сцени. Напредак је евидентан у
већини земаља, што се види и по учешћу жена-судија у завршницама највећих
међународних такмичења. Ипак - с обзиром на то да има европских земаља у
којима још увек нема ниједне жене која је међународни судија или кандидат за
међународног судију – неопходно је и даље наставити са охрабривањем
националних федерација у давању већег броја прилика женама да докажу
своје судијске квалитете.
18. Приликом објашњавања значаја добре психо-физичке припремљености
судија, председник Медицинске комисије ЦЕВ др Јирген Холцгрефе истакао је
да у успеху једног судије његове/њене психолошке способности и вештине
учествују са 50-70%. Body/mass индекс је један од важних оријентира
приликом процене о степену одговорности судија (учесници су замољени да
пренесу судијама у својим земљама да приликом попуњавања обрасца М4
обавезно сами унесу вредност body/mass индекса).
19. Из ФИВБ је најављено да ће почетком 2015. године националним
федерацијама бити понуђене лиценце, у оквиру њих и оне предвиђене за
међународне судије, за учење и побољшање знања енглеског језика. Разлог
ове инвестиције ФИВБ је јасан: побољшање комуникације. У том циљу, ФИВБ
ће предузети даља побољшања у примени нових технологија које ће, између
осталог, омогућити и директну комуникацију учесника утакмице са гледаоцима
– поред терена, али и поред ТВ/компјутера у својим кућама!
20. Фред Крегер је такође имао две презентације, од којих бих издвојио ону која се
односила на приказивање резултата неких истраживања о могућностима
људског ока. Подаци из те презентације биће учесницима достављени
накнадно, а за ову прилику издвојио бих два податка: људско око на даљини
од 10 метара не може да разликује две тачке које су на међусобној
удаљености од 0,5 цм и мање; око може да прими 30 оптичких сигнала у
секунди.
21. Представник Data Volleya демонстрирао је употребу таблета који ће на
највећим светским и европским такмичењима ући у обавезну употребу већ
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идуће године, а користиће га тренери и судије. Детаљи коришћења се још увек
унапређују и ово је била једна од првих презентација могућности.
22. „Златни сет“ има карактер нове утакмице.
23. „Микаса“ ће и у 2015. години испоручивати униформе за међународне судије.
24. Потписивање записника који су кандидатима за међународне судије
неопходни да би испунили минималну квоту: за европске судије могу их
потписивати сви чланови ЕРЦ и контролори суђења са листе ЕРЦ који су из
европских земаља, као и само они чланови Судијске комисије ФИВБ који су
такође из европских земаља.
25. За почетак јануара 2015. најављен је први „прединтернационални“ курс за
судије на којем ће будући учесници ФИВБ курса за међународне судије имати
прилику да се припреме за атмосферу и начин рада на ФИВБ курсу на којем
ће се „борити“ за међународни судијски знак. За сада није, али ће ускоро
организовање оваквих „прединтернационалних“ курсева постати обавеза за
све континенталне конфедерације. Јануарски курс ће бити одржан у
Луксембургу, у тамошњем одбојкашком развојном центру.
26. Е-учење је једно од кључних опредељења ЕРЦ у оквиру подизања квалитета
суђења. Одржана је презентација система за који су се определили и ЦЕВ и
ФИВБ, а који могу да купе и заинтересоване националне федерације. Систем
се ажурира сваке године, а његова цена за коришћење за 12 месеци је 9.800
евра.
27. На крају семинара, председник Судијске комисије ФИВБ Александер Стил, који
је на семинару учествовао као председник судијске организације Шкотске,
објаснио је измене правила игре које су недавно изгласане на Конгресу ФИВБ.
Званична тумачења, објашњења и упутства за примену биће прецизирана и
завршена до јануара 2015.
На крају бих - уз захвалност Одбојкашком савезу Србије на прилици да учествујем и
судијама у Србији пренесем поруке семинара - изнео уверење да су овакви
семинари веома корисни и да омогућавањем размене бројних информација
доприносе развијању добре комуникације и унапређењу судијских знања.
С поштовањем,

Дејан Јовановић,
председник УОСС

CEV ERC National Federation’s Referee Commission President’s
Seminar 2014 - (Volleyball and Beach Volleyball)

Venue: FIVB/CEV Regional Volleyball Centre - Luxembourg
Date: 28th - 30th November 2014

Agenda
Friday, 28th
17:00 - 18:15

18:15 - 19:15
19:15 - 20:00
20:15 Dinner

Opening address by Mr André MEYER (CEV President), ERC President Dr Jan REK (JR)
and by Mr Burkhard DISCH (LUX DC Director)
Presentation of the ERC Lecturers and Participants (JR)
Seminar Administration and Organisation (JR)
General Information by ERC President (JR)
E-Learning platform - Volleyball & Beach Volleyball - Mr Philippe SCHÜRMANN (Triagonal)
CEV Office Administration, EBooks, Database both CEV & FIVB, Green Way (JR)

Saturday, 29th
Until 8:30
Breakfast
08:45 - 08:50 Welcome address Mr Guy ERPELDING (FLVB President)
08:50 - 09:20 Monitoring, Supporting & Educating Young Talented Referees by National Federation’s
Referee Commission’s - Mrs Zorica BJELIC (ERC responsible)
09:20 - 09:30 CEV Social Media (JR)
09:30 - 09:50 Development of Referees from National Federations in FIVB categories 1 & 2 with a
particular focus on Small Countries Division - Mr Patrick RACHARD (ERC responsible)
Introduction of Pre-International Candidate Course in January 2015
09:50 - 10:30 Medical Requirements for today’s International Volleyball Referee - medical, physical &
psychological aspects - Mr Manfred HOLZGRAEFE (President EMC)
10:30 - 10:50 Coffee Break
10:50 - 11:30 E-Learning language (English) - Ms Sabine SCHNORR (Rosetta stone)
11:30 - 12:45 High Level Refereeing: Beyond the Rules - Mr Fred KRÖGER (ERC secretary)
12:45 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:00 "Psychological Aspects of Refereeing”: Visual Perception - Mr Fred KRÖGER (ERC
secretary)
15:00 - 16:00 Modern Refereeing using Modern Technology Mr Emilio SPIRITO (Data Project)
16:00 - 16:15 Coffee Break
16:15 - 16:45 Questions submitted in advance by National Federations (JR)
16:45 - 17:45 Break-out group session to cover rules and application
17:45 - 18:45 Summary of Break out groups - questions raised and answered
18:45 - 19:00 Final questions from the floor
19:00 - 19:15 Close by ERC President
19:45 Dinner and “Get-Together”
Sunday, 30th
AM Departure All

Confédération Européenne de Volleyball a.s.b.l.
488, route de Longwy • L-1940 Luxembourg
Phone: +352 25 46 461 • Fax: +352 25 46 46 40
E-mail: info@cev.lu • www.cev.lu
Page - 1 - of 1

