УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ
СУДИЈА СРБИЈЕ
Теразије 35/II, 11000 Београд
Тел./Факс: (011) 3231.357; 3232.985
МБ:17177427; ПИБ: 100122136; Рачун 265-1630310006317-79 Рајфајзен банка АД.

Београд, 05. мај 2016. године

Позив свим судијама, пријављеним кандидатима за стицање звања судија одбојке на
песку и контролорима суђења
на обавезни семинар и курс уочи првенства у такмичарској години 2016
Семинар и курс у организацији Удружења одбојкашких судија Србије одржаће се у недељу 22.
маја 2016. у Београду, у хотелу „Belgrade city“, Савски Трг 7, с почетком у 10:00 сати.

ПРОГРАМ СЕМИНАРА
Датум

Време

Активност
Пријављивање и подношење доказа о
уплати учесника курса

Учесници
Сви учесници
курса

10:15 – 10:30

Почетак курса, поздравне речи и
представљање програма рада курса

Сви учесници
курса

Председник УОСС,
представници Комисије за
одбојку на песку

11:15 – 12:15

Правила игре, вођење записника,
презентација

Сви учесници
курса

А. Шућур, В. Милошевић

12:15 – 12:30

Пауза

12:30 – 13:45

Правила игре, инструкције, питања

13:45 – 14:00

Пријављивање и подношење доказа о
уплати учесника обавезног семинара

14:00 – 15:00

Измена правила, инструкција, искуства са
међународних такмичења

15:00-16:00

Тестирање

Недеља, 22. мај 2016.

10:00 – 10:15

Сви учесници
курса
Учесници
семинара
Сви учесници
курса и
семинара
Сви учесници

Задужење
Секретар УОСС

А. Шућур, В. Милошевић
Секретар УОСС
А. Шућур, В. Милошевић
Комисија УОСС за одбојку
на песку

Обавезна котизација за судије и контролоре износи 2.000 (две хиљаде ) динара, а за судије који
учествују и на курсу за стицање звања судија одбојке на песку 2.500 (двехиљадепетстотина) динара
и уплаћује се искључиво на рачун УОСС код Рајфајзен банке АД број 265-1630310006317-79,
сврха уплате: КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАР ОДБОЈКЕ НА ПЕСКУ 2016. Сваки учесник семинара сам
сноси сопствене путне трошкове.
Присуство семинару обавезно је за све судије који желе да суде национално првенство одбојке на
песку у наредној сезони. Право учешћа на семинару имају и све судије које су ранијих година на
неком од курсева стекли звање судије одбојке на песку или су судили одбојку на песку у некој од
ранијих сезона. Судија које не присуствује обавезном семинару неће бити уврштен на листу судија за
предстојећу сезону одбојке на песку.
Уколико је неко од судија спречен да присуствује семинару, обавезан је да своје образложење
пошаље електронском поштом секретару УОСС Браниславу Јованчићу на адресу sekretar@uoss.rs
Судије који из оправданих разлога не присуствују семинару у назначеном термину полагаће тест у
следећем термину, о чему ће накнадно бити обавештени.
За успех на тестирању биће неопходно 90% тачних одговора.
Судије и КД који не покажу неопходан минимум знања на обавезном тестирању (90% тачних
одговора) полагаће тест у следећем термину, о чему ће такође бити накнадно обавештени, али само
у случају да је укупан број судија и КД који су успешно положили тест мањи од минималног који је
неопходан за несметано спровођење такмичења.
Комисија УОСС за одбојку на песку

