Правилници УОСС
На основу члана 48. Статута Удружења одбојкашких судија Србије од 30. септембра 2012.
године, Председништво УОСС je на 6. седници одржаној 08. августа 2016. године усвојило

ПРАВИЛНИК
о стицању звања одбојкашког судије одбојке на песку

Члан 1.

Основне судијске организације из својих редова предлажу кандидате за стицање звања
одбојкашког судије одбојке на песку.
Испит се организује по потреби од стране УОСС.

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 судију одбојке на песку не могу на дан полагања
бити старији од 45 година. Кандидати морају имати положен испит за стицање звања одбојкашки
судија.
Члан 4.

Трошкове полагања сноси кандидат или ОСО.
Време, место одржавања и висину накнаде за полагање одређује Председништво УОСС.

Члан 5.

Испит спроводи УОСС преко Комисије одређене од стране Председништва УОСС.
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Члан 6.

Програм курса као и начин полагања одређује Председништво УОСС на предлог Комисије УОСС
за одбојку на песку. За спровођење курса за стицање звања одбојкашки судија одбојке на песку
надлежна је Комисија УОСС за одбојку на песку. Након завршеног курса комисија подноси писани
извештај Председништву УОСС које врши проглашење судија који су успешно положили курс.

Члан 7.
Кандидат има право три пута да полаже испит за стицање звања одбојкашки судија одбојке на
песку. У случају два неуспешна покушаја полагања, кандидат стиче право на трећи, последњи
покушај полагања испита најмање две године после другог неуспешног покушаја.

Члан 8.

О резултатима испита Председништво УОСС писмено (електронском поштом) извештава све
кандидате и њихове основне судијске организације.

Члан 9.
Судије одбојке на песку које стекну звање међународног судије одбојке на песку аутоматски стичу
звање националног судије одбојке на песку.

Члан 10.

Тумачење овог Правилника даје Председништво УОСС.

Члан 11.

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Председништва УОСС.

30

