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 регионалног и националног одбојкашког судије

Члан 1
Основне судијске организације из својих редова предлажу кандидате за стицање звања
регионалног и националног одбојкашког судије преко својих основних судијских
организација. Испит се организује једном годишње.
Члан 2
УОСС обавештава основне судијске организације о организовању полагања најмање 60
дана пре утврђеног термина. Пријаве за полагање испита достављају се УОСС најмање 30
дана пре утврђеног термина за полагање.
Члан 3
Кандидати који приступе полагању испита за националног судију не могу на дан полагања
бити старији од 35 година, и морају бити на листи Друге лиге за ту такмичарску годину.
Кандидати морају имати најмање две године активног суђења као регионални судија, од
тога бар једну такмичарску годину у највишем степену Друге лиге. Кандидати који
приступе полагању испита за регионалног судију не могу на дан полагања бити старији од
3 2 године, и морају бити на једној од листа регионалних лига за ту такмичарску годину
Члан 4
Трошкове полагања сноси кандидат. Време, место одржавања и висину накнаде за
полагање одређује Председништво УОСС.
Члан 5
Испит спроводи УОСС преко Комисије одређене од стране Председништва УОСС.
Члан 6
Испит се састоји од теоријског и практичног дела. Кандидати могу приступити полагању
практичног дела испита само аку су претходно положили теоретски део испита.
Практични део испита обухвата: - вођење утакмице као први судија - вођење утакмице као
други судија - вођење утакмице као записничар.
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Члан 7
Кандидат има право три пута да полаже испит за виши судијски ранг. У случају два
неуспешна покушаја полагања, кандидат стиче право на трећи, последњи покушај
полагања испита најмање две године после другог неуспешног покушаја. Кандидат који не
положи практични део испита може га поновити у некој од наредних година.
Члан 8
Председништво УОСС на основу писменог извештаја своје Комисије судије које су
положиле комплетан испит проглашава регионалним и националним судијама.
Члан 9
О резултатима испита Председништво УОСС писмено извештава све кандидате и њихове
основне судијске организације. Председништво УОСС додељује сертификат за положени
испит и стицање звања регионалног и националног судије.
Члан 10
Тумачење овог Правилника даје Председништво УОСС.
Члан 11
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине УОСС.
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