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СЕМИНАР
УОСШП ЗА СЕЗОНУ 2019/2020

Поштоване колегинице и колеге, семинар за предстојећу сезону биће одржан у
Крагујевцу у недељу 29.09.2019. године са почетком у 11 часова, у просторијама СД
Раднички (Ул. краља Александра I Карађорђевића бр. 56). У оквиру семинара биће
спроведено и редовно тестирање пред такмичарску сезону 2019/2020. Семинар је
обавезан за све судије УОСШП, осим за оне који су на листама виших лига (Друга,
ПрваБ, Прва и Суперлига).
Накнада за похађање семинара износи 2.000 динара и уплаћује се на текући рачун
УОСШП: 200-3028770101005-28, сврха уплате: ,,за семинар 2019/20“, без модела и
позива на број. Крајњи рок за уплату је четвртак 26.09.2019. године.
Судије и делегати са виших лига (Супер, Прва, Прва Б и Друга лига) не плаћају накнаду и
не полажу тест, обзиром да су накнаду већ платили на семинарима виших лига где су
били и тестирани.
За судије које су спречене да присуствују семинару у наведеном термину, биће
организован други термин семинара у суботу 05.10.2019. на истом месту, док ће време
одржавања семинара бити накнадно објављено.
За успешно полагање теста потребно је 80% тачних одговора. Судије које не положе тест
у првом термину имаће поновну прилику у другом термину (05.10.2019).
Тема семинара поред самих Правила игре биће и новине у предстојећој сезони
смернице и инструкције за успешније вођење самих утакмица. На семинару ће, такође,
бити пренети утисци и савети са недавно одржаног семинара за Другу лигу.
Након свих предвиђених активности семинара, нове судије (које су за звање
одбојкашког судије положиле у мају ове године) биће детаљније упућене у начин
функционисања саме организације, начин комуникације, праксу и све друге детаље за
које можда нису сазнале обзиром да су те судије положиле на самом крају сезоне, те ће
им предстојећа бити прва званична.
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