ФУДБАЛСКИ САВЕЗ
РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
-СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈАБрој 29/1 - 31.07.2018.год.
К Р А Г У Ј Е В А Ц

СУДИЈАМА, ПОМОЋНИМ СУДИЈАМА И ДЕЛЕГАТИМА
ЗОНСКИХ ЛИГА ФСР ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ

ПОЗИВНИЦА ЗА СЕМИНАР СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА
Oбавезни Семинар службених лица (судија, помоћних судија и делегата) Зонског степена
такмичења одржаће се у Крагујевцу (Хотел“Шумарице“ и Стадион „Чика Дача“) у следећим
терминима:






20.08.2018.године (ПОНЕДЕЉАК)
21.08.2018.године (УТОРАК)
22.08.2018.године (СРЕДА)
23.08.2018.године (ЧЕТВРТАК)

„Колубарско-мачванска“
„Шумадијско-рашка”
„Подунавско-шумадијска“
„Западно-моравска“

ЦИЉ СЕМИНАРА







Анализа суђења и рада делегата у такмичарској 2018/19.год.
Едукација судија путем ДВД материјала УЕФА.
Јединствена примена и упознавање са изменама Правила фудбалске игре
Провера припремљености судија, помоћних судија и делагата за обављање дужности на утакмицама
зонских лига и то:
- здравствене способности
- теоретске спремности
- физичке спремности
Инструкције руководства такмичења за јесењи део првенства такмичарске 2018/19.године.

РУКОВОДСТВО СЕМИНАРА:
1. Гавриловић Миле
2. Николић Бојан
3. Минић Срђан
4. Срећковић Милован
5. Матовић Миленко
6. Комесар за такмичење зонске лиге
7. Комесар за суђење зонске лиге

Председник ССОС ФСРЗС
Потпредседник ССОС ФСРЗС
Потпредседник ССОС ФСРЗС
Председник КУС-а ССОС ФСРЗС
Координатор суђења зонских лига

КОМИСИЈЕ СЕМИНАРА:
КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ПРОВЕРУ И ПРОВЕРУ ТЕЛЕСНЕ ТЕЖИНЕ И ВИСИНЕ СУДИЈА И
ПОМОЋНИХ СУДИЈА:
1. Др Грубор Милена, председник
КОМИСИЈА ЗА ПРОВЕРУ ТЕОРЕТСКЕ СПРЕМНОСТИ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА:
1. Срећковић Милован, председник
КОМИСИЈА ЗА ПРОВЕРУ ФИЗИЧКЕ СПРЕМНОСТИ СУДИЈА И ПОМОЋНИХ СУДИЈА:
1. Јеремић Владан, председник

ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ
Судије, помоћне судије и делегати су у обавези да обаве лекарске прегледе,
прегледе исте понесу са собом и
предају их Здравственој комисији. Лекарске прегледе обавезно обављају лекари специјалисти према
напомени у обрасцу лекарског уверења
уверења. Судије обавезно морају урадити биохемијске
биохемијс анализе крви
и урина према приложеном лекарском обрасцу. Такође, судије су у обавези да уз лекарски преглед
доставе и ЕКГ траку у миру и у напору. Без достављене комплетне медицинске документације и ЕКГ
трака у миру и напору неће бити дозвољено приступање физичкој провери.
Провера телесне висине и телесне масе судија обавиће се на дан семинара.
Обрасци за лекарске прегледе судија, судија помоћника и делегата дати су у прилогу.

ПРОВЕРА ФИЗИЧКЕ СПРЕМНОСТИ
Прoверa физичке спремнoсти судијa биће oбaвљенa путем нoвoг ФИФA фитнес тестa:
судије:

1) Спринт: 6 x 40 метaрa (6.10 секунди, oдмoр 60 секунди)
2) Интервaл тест
тест: 40 x 75 метaрa (15 секунди / 20 секунди хoдање)
хoд

пoмoћне судије:

1) CODA тест (10,10 секунди) (10м спринт-8м
8м назад бочно једна страна-8м
страна
бочно назад друга страна-10м
страна
спринт назад)
2) Спринт: 5 x 30 метaрa (4.80 секунди, oдмoр 30 секунди)
3) Интервaл тест
тест: 40 x 75 метaрa (15 секунди / 22 секунд
кунде хoдaње)

ВАЖНА НАПОМЕНА: судије и помоћне судије су у обавези да на проверу физичке спремности
обуку чисто беле мајице са рукавима и црне шортсеве
шортсеве.

ПРОВЕРА ТЕОРЕТСКЕ СПРЕМНОСТИ
Теоретска спремност судија и делегата проверава се решавањем теста из Правила фудбалске игре
и познавања Пропозиција такмичења зонских лига (може се преузети са сајта савеза)
савеза).

ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА


У прилогу Вам достављамо сатницу семинара, лични картон, као и образац за лекарске прегледе.



Судије и делегати су уплаћују чланарину за учешће на семинару на жиро
жиро-рачун
рачун ФСРЗС 150-1165-38
(Директна банка), са назнаком: Чланарина за семинар и то: судије и помоћне судије 4.000,00 динара,
а делегати 3.000,00 динара.



Сва службена лица су у обавези да попуњени лични картон предају секретару пре почетка семинара.
Сва службена лица морају имати свој лични текући рачун у банци и своју личну е-маил адресу.

НАПОМЕНА: За све информације и питања у вези са Семинаром можете се обратити
канцеларији ФСР Западне Србије у Крагујевцу, улица Кнеза Милоша 31, телефон 034/324-063
034
или
секретару ССОС ФСРЗС на телефон 065/90
065/90-100-72.

Са жељом да се успешно припремите за семинар и покажете завидно знање и
физичку спрему
СПОРТСКИ ВАС ПОЗДРАВЉАМО!!!
СЕКРЕТАР ССОС ФСРЗС
КУРЧУБИЋ НЕНАД

ПРЕДСЕДНИК КУС –а ССОС ФСРЗС
СРЕЋКОВИЋ МИЛОВАН,
МИЛОВАН с.р.

ПРОГРАМ СЕМИНАРА
СУДИЈЕ и ПОМОЋНЕ СУДИЈЕ:

до 08.30
Долазак у Хотел „Шумарице“ у Крагујевцу
 од 08.30 до 09.30
Пријава, предаја документације, лекарски прегледи, мерење
телесне масе и телесне висине
(Судије од 08:30-09:00, Помоћници: 09:00-09:30)
 од 09.30 до 10.30
Провера физичке спремности судија
 од 10.30 до 11.30
Провера физичке спремности помоћних судија
до 13.00
Повратак у Хотел “Шумарице“
 од 13.00 до 13.15
Отварање семинара
 од 13.15 до 13.30
Измене Правила фудбалске игре за сезону 2018/19.
 од 13.30 до 14.15
Ручак
 од 14.30 до 15.15
Тест из Правила фудбалске игре
 од 15.30 до 16.15
Разговор са Комесаром за суђење и Координатором суђења
 од 16.30 до 18,00
ДВД програм едукације
 од 18.00
Саопштавање резултата и затварање семинара
ДЕЛЕГАТИ:

до 11.30
 од 11.30 до 12.00
 од 12.00 до 13.00








од 13.00
од 13.15
од 13.30
од 14.30
од 15.30
од 16.30
од 18.00

до 13.15
до 13.30
до 14.15
до 15.15
до 16.15
до 18,00

Долазак у Хотел „Шумарице“ у Крагујевцу
Пријава, предаја документације и лекарских прегледа
Разговор у вези обављања дужности и упутства
за писање Извештаја о контроли суђења
Отварање семинара
Измене Правила фудбалске игре за сезону 2018/19.
Ручак
Разговор са Комесаром за такмичење
Тест из Правила фудбалске игре и Пропозиција такмичења
ДВД програм едукације
Саопштавање резултата и затварање семинара

