Правилници УОСС

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

ПРАВИЛНИК
о стицању звања кандидат за међународног судију

Члан 1
Судија кога УОСС преко ОСС упућује на семинар ФИВБ за стицање звања кандидат за
међународног судију мора:
- на дан почетка семинара ФИВБ имати мање од навршене 41 године старости,
- да пише и говори енглески језик, што доказује сертификатом школе или института за
старне језике о положеном најмање средњем курсу енглеског језика, који не може бити
старији од две године.
Члан 2
Кандидат може постати судија који је два пута у три узастопне такмичарске године, био
међу прве 2/3 рангираних судија Суперлиге, обавезно и у такмичарској години након које
се проглашава кандидатом. Кандидат може постати судија о чијим је стручним и људским
квалитетима предлог и позитивно мишљење дала Комисија за контролу и унапређење
суђења и Међународна комисија УОСС.
Члан 3
Председништво УОСС на крају сваке такмичарске сезоне утврђује листу судија –
кандидата на основу које се ОСС предлажу судије које су испуниле услове УОСС за
упућивање на семинар за кандидате за међународне судије.
Члан 4
Уколико у једној такмичарској сезони више судија испуни услове за упућивање на
семинар за кандидате за међународне судије предност има боље пласирани судија у
претходној такмичарској години и онај који се на семинар упућује први пут.
Члан 5
Судија који се налази на листи кандидата губи тај статус ако испадне са Суперлиге, а по
повратку на ту листу мора поново испунити услове УОСС у целини. Уколико судија и по
други пут испадне са листе Суперлиге статус кандидата за међународног судију губи
трајно.
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Члан 6
Судија који по редоследу треба да се упути на семинар за кандидате и из оправданих
разлога одустане од семинара, задржава свој статус и место на листи а уместо њега се
упућује други кандидат. У случају поновљеног одустајања кандидат губи свој статус и
место на листи. Статус кандидата и место на листи губи и судија који је пуноважном
одлуком Дисциплинског судије кажњен забраном вршења дужности судије у трајању
дужем од 3 месеца.
Члан 7
Судија који по други пута изгуби статус судије-кандидата тај статус губи трајно.
Члан 8
Трошкове семинара сноси кандидат.
Члан 9
Судија-кандидат који не заврши семинар са успехом може само још једном бити упућен
на семинар, након најмање две године. У случају поновног неуспеха губи статус
кандидата трајно.
Члан 10
Тумачење овог правилника даје Председништво УОСС.
Члан 11
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Скупштине УОСС.
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