Правилници УОСС

На основу члана 25. Статута Удружења одбојкашких судија Србије , Скупштина УОСС, на
седници одржаној 2. октобра 2011. године, усвојила је

ПРАВИЛНИК
о делегирању судија и контролора суђења за одбојкашке утакмице у званичним
такмичењима ОСС

Члан 1
Делегирање судија за одбојкашке утакмице обављају врховне судије.
Члан 2
Врховног судију УОСС именује Председништво УОСС. Врховне судије основних
судијских организација именују њихови органи.
Члан 3
Ако се званично регионално такмичење спроводи на територији коју покрива више
основних организација Врховног судију одређује организација на чијој територији се
спроводи такмичење. Записничара и линијске судије за сва национална такмичења
делегира Основна судијска организација.
Члан 4
За првенствене утакмице Суперлиге и Прве лиге судије делегира врховни судија УОСС,
на основу утврђених критеријума и нормативних аката УОСС. За првенствене утакмице
Друге лиге, судије делегира Врховни судија Друге лиге, на основу утврђених критеријума
и нормативних аката УОСС. Врховни судија је дужан да поштује захтеве клубова
верификоване од УОКПЛ и Председништва УОСС. Захтеви клубова морају бити
достављени пре почетка такмичарске сезоне.
Члан 5
За утакмице Куп -а Србије судије делегирају Врховне судије, зависно од степена
такмичења. За Полуфиналне и Финалне турнире Куп -а Србије судије делегира Врховни
судија УОСС на основу договорених принципа делегирања.
Члан 6
За Првенства Србије за млађе категорије судије делегира Врховни судија УОСС. За
регионална првенства млађих категорија судије делегирају врховне судије основних
судијских организација.
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Члан 7
Званичне пријатељске, ревијалне и турнирске утакмице клубови највишег такмичарског
ранга обавезни су да пријаве ОСС. За овако пријављене утакмице судије делегира врховни
судија основне судијске организације.
За званичне међународне утакмице пријатељског карактера први судија мора бити
међународни судија или кандидат за међународног судију. Судије за ове утакмице
делегира Међународна комисија УОСС.
Члан 8
Судијама је забрањено да суде непријављене званичне утакмице и првенствене, куп и
утакмице на квалификационим турнирима за попуну лига за које их није делегирао
надлежни врховни судија.
Члан 9
Судија са листе суђења вишег степена такмичења обавезан је да суди утакмице нижег
степена такмичења уколико је за њих делегиран од Врховног судије. У делегирању судија
за нижи степен такмичења Врховне судије морају поштовати критеријуме које доноси
Председништво УОСС. Судија са листе суђења нижег степена такмичења не може судити
утакмице вишег степена такмичења, осим у ситуацијама регулисаним Правилником о
такмичењу надлежног такмичења.
Члан 10
Контролоре-делегате делегирају надлежни такмичарски органи и надлежне судијске
организације.
Члан 11
Контролу суђења судијама са листа Суперлиге, Прве лиге и Друге лиге могу вршити само
контролори-делегати који се налазе на истој или вишој листи.
Члан 12
Тумачење овог правилника даје Председништво УОСС.
Члан 13
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Скупштине УОСС.
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