У Лесковцу, протекле суботе и недеље (14. и 15. новембра), организован je судијски
семинар. Семинар је водио г. Драган Грбић наш Међународни судија из Београда, а
семинару је присуствовало двадесетак Судија Судијске организације МОС Лесковца из
Јабланичког, Топличког и Пчињског округа, као и једанаест кандидата за стицање
звања „Одбојкашки судија“
У суботу г. Грбић је обрађивао теме које су изазвале велику пажњу како код Судија
које су већ активне тако и код кандидата који су тај дан успешно стекли звање
"Одбојкашки судија" а тицале су се надлежности и кретања Другог судије, надлежности
првог Судије, игре на мрежи и Либера.
Од предавања, које је г. Грбић реализовао у његовом апсолутно стручном и
позитивном стилу, могло се доста тога научити. Својом лежерношћу, Грба је мамио
питања судија, а свако питање је било постављано без икакве дозе устручавања. Нове
судије су на почетку њихове каријере могле да чују корисне информације из области
суђења од предавача који има завидно искуство и који је умео да им приђе на прави
начин. Судије које су већ на некој од листи Наших лига, могле су да усвоје информације
које би им користиле за унапређење њиховог суђења.

Након овако темељног и занимљивог предавања организовано је и теоријско
тестирање знања Судија који полажу за почетни судијски ранг, као и Судија који су већ
на листи Регионалне лиге Лесковца. Након тестирања, тестови нису прегледавани већ
је свим учесницима на семинару био додељен тест на увид и кроз активну дискусију,
питање по питање, уследила је анализа теста која се показала као веома корисна.
Морам напоменути да су сви кандидати који су по први пут полагали Судијске тестове
успешно обавили овај задатак.

Сутрадан, у недељу, 15 новембра. у ОШ „Јосиф Костић“ у Лесковцу било је
организовано и практично тестирање кандидата који су са подручја Јабланичког округа.
На практичном тестирању, Грба је несебично делио савете који су битни за почетак
суђења. Кроз малу, надам се, позитивну трему, судије су „упијале“ сваки савет г.
Грбића.
Морам се похвалити, да је звање одбојкашки судија стекло једанаест кандидата и то:
из Лесковца - Милица Станковић, Анђела Станковић, Милица Стошић, Немања
Петковић, Слађан Маринковић и Александар Ристић,
из Владичиног Хана - Марија Величковић и
из Врања – Тамара Недељковић, Анђела Илић, Милан Ђорђевић и Миодраг Николић.

Семинару се прикључио и г. Игор Миљковић наш Национални судија из Београда, који
је заједно са г. Грбићем посматрао суђење судијксих парова на утакмицама Друге лиге,
и то:
Булатовић Јелена и Цветановић Мирослав - меч „Лесковац 98“ – „Бор“ у категорији
сениорки и
Алексић Марија и моја маленкост - меч „Дубочица“ – „Топличанин“ у категорији
сениора.
Након завршетка утакмица извршена је анализа суђење напоменутих Судија. Обе
утакмице су се играле у Лесковцу, у недељу, 15 новембра од 18:00 и 20:00 сати.
Информације које су добијене од господе Грбића и Миљковића су биле и више него
корисне и у многоме ће утицати на унапређење суђења напоменутих Судија које
припадају Судијској организацији МОС Лесковца, а на листи су Друге лиге. Кроз један
пријатељски разговор указано је на поједине грешке које су анализиране, ситне
техничке неправилности и што је још битније вођени су конструктивни разговори како

успешно водити утакмицу и бити неприметан на истој, што је сложићете се, жеља
сваког доброг судије.
И на крају, хтео бих да се неизмерно захвалим УОСС, господи Грбићу и Миљковићу, и г.
Горану Градинском, председнику УОСС, што је нашој ОСО и омогућено да
организујемо Судијски семинар о коме још увек пристижу позитивни коментари, и
пожелим Новим судијама успешан рад и напредовање у области суђења Одбојкашких
утакмица.
Пуно поздрава из Лесковца!!!

Владимир Станковић
председник Судијске организације
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