Правилници УОСС

На основу члана 25. Статута Удружења одбојкашких судија Србије , Скупштина УОСС, на
седници одржаној 2. октобра 2011. године, усвојила је a на основу члана 48. Статута
Удружења одбојкашких судија Србије од 30. септембра 2012. године, Председништво
УОСС je на 2. и 6. седници од 10. септембра 2015. и 08. августа 2016. године усвојило
измене и допуне
ПРАВИЛНИКA
о формирању листа судија
Члан 1
Првенствене и куп утакмице могу судити само судије које се налазе на листама суђења
одговарајућих лига.

Члан 2
Председништво УОСС својом одлуком утврђује број судија на листама судија Суперлиге,
Прве лиге Прве Б лиге и Друге лиге. Број судија које испадају односно улазе на листу
одређује се пре почетка такмичарске године за сваку листу посебно.
Члан 3
На листама судија Суперлиге,Прве лиге и Прве Б лиге могу се налазити судије које имају
ранг националног или међународног судије, а на листама судија Друге лиге само судије
које имају ранг регионалног или националног судије..
Члан 4
Судија који први пут улази на листу суђења Друге лиге по правилу не може ући на листу
Друге лиге по истеку календарске године (1. јануар – 31. децембар) у којој навршава 31
годину старости и мора имати најмање две успешно одсуђене такмичарске године у некој
од регионалних лига.
Судија који први пут улази на листу суђења Прве Б лиге по правилу не може ући на листу
Прве Б лиге по истеку календарске године (1. јануар – 31. децембар) у којој навршава 35
година старости и мора имати најмање две успешне сезоне на другој лиги .
Судија који први пут улази на листу суђења Прве лиге по правилу не може ући на листу
Прве лиге по истеку календарске године (1. јануар – 31. децембар) у којој навршава 37
година старости и мора имати најмање две успешне сезоне на Првој Б лиги .

17

Правилници УОСС

Судија који је по пласману на Првој лиги остварио право уласка на листу судија
Суперлиге то право не може остварити по истеку календарске године (1. јануар – 31.
децембар) у којој навршава 40 година старости.
Члан 5
Судијску функцију судија може обављати до 31. децембра у години у којој пуни 55 година
старости. У истој такмичарској години судија не може обављати дужност судије и
контролора делегата на истој листи. Старосни лимит за националне судије по правилу
износи на Суперлиги 50, на Првој лиги 48, на Првој Б 46 и Другој лиги 45 година. ,
Члан 6
Ако у току свог судијског стажа судија два пута испадне са једне листе не може више
остварити право повратка на ту или вишу листу.
Члан 7
Ако у току такмичарске сезоне судија својом кривицом не испуни предвиђену квоту
суђења за листу на којој се налази, у наредној сезони не може бити предложен за исту или
вишу листу.
Уколико у току такмичарске сезоне судија услед фактора више силе оправдано (потврдом
војних власти, отпусном листом болнице, потврдом радне организације, фотокопијом
пасоша и сл.) не испуни предвиђену квоту суђења за листу на којој се налази, на крају
такмичарске године остаје на листи као нерангиран. Ако се у наредној сезони то понови ,
судија после тога не може бити предложен за исту или вишу листу.
Члан 8
Уколико се судија одлучи за мировање стажа након годину дана задржава право да буде
на листи на којој је био, а након две године мировања стажа може бити предложен за прву
нижу листу. После три године мировања стажа судија мора почети са суђењем од
најнижег ранга. Изузетак од овог правила представља само мировање стажа услед
трудноће и порођаја.
Члан 9
Скидање са листе у току такмичарске сезоне аутоматски повлачи за собом и прелазак на
нижу листу у наредној такмичарској години. Судија са више листе када судећи утакмицу
ниже лиге направи грешку због које се игра нова утакмица, аутоматски се скида са листе
на којој се налази за ту такмичарску годину. Основне судијске организације обавезне су да
о оваквим прекршајима обавесте Председништво УОСС одмах по окончању спроведеног
поступка.
Члан 10
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Тумачење овог правилника даје Председништво УОСС.
Члан 11
Измене и допуне овог Правилникa ступаju на снагу даном усвајања на седници
Председништва УОСС
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