На основу Закона о спорту, који је усвојен 4. фебруара 2016. године и члана 100. овог
закона Стреличарски савез Србије ускладио је овај правилник са Законом о спорту и
усваја Правилник о раду Судијске комисије и Одбора судија Стреличарског савеза
Србије који регулише Статус спортских судија, суђење на такмичењима, надзор над
суђењем и статус и надлежност других службених лица на спортским такмичењима.

ПРАВИЛНИК О РАДУ СУДИЈСКЕ КОМИСИЈЕ И ОДБОРА СУДИЈА
СТРЕЛИЧАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ (2017)

Члан 1.
Овим Правилником се уређују правила и задаци Судијске комисије и Одбора судија
Стреличарског савеза Србије у циљу развоја стреличарског суђења у Републици Србији,
на основу правила Међународне стреличарске федерације WА (World Archery), прописа
Олимпијског комитета Србије и Стреличарског савеза Србије.
Овај Правилник уређује главне аспекте стреличарског суђења и судијског рада у оквиру
ССС.
Правилник предлажу Судијска комисија и Одбор судија, а доноси Управни одбор ССС (у
даљњем тексту УО) на својој седници.
Члан 2.
Оснивање Судијске комисије
Судијска комисија броји три члана од којих је један председник комисије. Председника
Комисије именује УО ССС, а према предлогу Одбора судија. УО, на предлог председника
Комисије, именује и два члана Комисије. Председник и чланови Комисије морају бити
националне судије ССС.
Мандат Судијске комисије траје четири године.
Члан 3.
Председник комисије
Председник Судијске комисије ССС мора бити стреличарски судија, који мора имати
звање националног судије, а може имати неко од судијских звања међународних
стреличарских организација (нпр. WА, WАЕ).
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Председник сазива седницу Комисије према потреби, најмање једном у три месеца.
Састанак Комисије може се одржати телефонски или електронским путем. Председник
Судијске комисије представља и заступа Судијску комисију или овлашћује заступника.

Члан 4.
Континуитет рада
Код избора Судијске комисије обавезно је изабрати најмање једног члана комисије из
претходног мандата ради одржавања континуитета рада, осим ако се сви чланови
Комисије истовремено повуку.
Члан 5.
Задаци Комисије
Судијска комисија руководи судијском активношћу:
• именује судије за првенства и турнирска такмичења на основу календара турнира ССС,
• прати рад свих судија и интервенише по потреби,
• води ажуран попис националног судијског кадра (судија, судија-приправника и
кандидата за судије),
• организује састанак свих судија – најмање једном годишње,
• прима пријаве кандидата за нове националне судије и обнавља пријаве за уношење у
попис судија ССС,
• организује и спроводи обуку нових судија, организује испите за избор у звање
националног судије и усавршавање судија,
• разматра све примедбе, запажања, питања, жалбе и захтеве судија и одговара на њих, као
и примедбе, запажања, питања, жалбе и захтеве осталих чланова и организационих тела
ССС у вези са правилима, суђењем и судијама.
Члан 6.
Именовање судија за турнире
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Судијска комисија ССС одређује судије за стреличарске турнире по доношењу календара
стреличарских такмичења за наступајућу сезону. Ради израде распореда суђења, на захтев
Судијске комисије, све судије и судије-приправници дужни су да доставе своје слободне
термине, а након израде и усклађивања, Судијска комисија ће свим судијама доставити
календар такмичења с распоредом суђења.
За сваки турнир ће бити одређен један судија (или више њих) у приправности, који ће
заменити судије из распореда у случају да они буду спречени да суде. Приликом израде
распореда суђења, Судијска комисија треба да води рачуна о смањењу укупних трошкова
суђења, у смислу делегирања судија са што мањим путним трошковима.
На такмичењима из календара ССС могу да суде и позване судије уз сагласност Судијске
комисије.
Судијска комисија најкасније 3 дана пре одржавања турнира потврђује електронским
путем организатору и судијама које судије су делегиране и обезбеђује непосредни контакт
судија и организатора турнира.
Члан 7.
Отказивање суђења
У случају да је делигирани судија из било ког разлога спречен да суди на турниру за који
је делегиран, дужан је да у најкраћем року обавести о томе Судијску комисију и
организатора турнира. Судијска комисија ће затим обезбедити замену и о томе обавестити
организатора турнира.
Члан 8.
Попис судија
Судијска комисија ССС дужна је да води ажуран попис стреличарских судија и судијаприправника.

Члан 9.
Обнова мандата
Мандат судија траје две године. Сваки судија дужан је да самостално затражи продужење
мандата. За националне судије о обнови мандата одлучује Судијска комисија на основу
успешности рада сваког појединог судије.
Сваки национални судија мора да суди најмање на два такмичења из програма ССС током
календарске године да би могао да затражи продужење мандата.

У случају да Судијска комисија не продужи мандат судији, исти се брише из евиденције
судија.
Поновно активирање у звању националног судије спроводи се на исти начин као и за
сваког новог судијског кандидата.

Члан 10.
Одбор судија
Одбор судија сачињавају све националне судије и судије-приправници.
Састанак Одбора судија ССС сазива се најмање једном годишње, а по потреби може се
сазвати и током године.
Сатанак Одбора судија заказује се 7 дана унапред. Сатанак Одбора судија може се сазвати
у току године (ванредно) и то:
- по одлуци Судијске комисије,
- на захтев трећине укупног броја судија ССС,
- на захтев управног одбора ССС.
Да би се одржао састанак Одбора судија, потребно је да на њему присуствује већина од
укупног броја националних судија ССС (50% + 1 члан). Судија на сопствени захтев и о
свом трошку може присуствовати седници електронским путем, уколико је то технички
изводљиво.
Одбор судија доноси одлуке већином гласова: 50% + 1 глас од броја присутних судија.
Надлежности Одбора судија:
- одлучује о извештајима Одбора судија,
- предлаже измене и допуне Правилника и других докумената Судијске комисије,
- разматра и испитује све важне аспекте и питања од значаја за суђење и рад судија и
Судијске комисије
Члан 11.
Обука и испит за нове судије
Судијска комисија ССС организује испит за нове националне стреличарске судије најмање
једном у четири године.
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Обука за националног судију ССС састоји се од:
а) присуствовања испитном семинару,
б) писменог испита,
ц) обављеног приправничког стажа у статусу судије-приправника у трајању од годину
дана.
Писмени испит се организује по одржаном испитном семинару.
Испитни семинар и испит реализује Испитна комисија.

Члан 12.
Испитна комисија
Испитну комисију одређује Судијска комисија ССС најкасније 20 дана пре одржавања
испита. Председник Испитне комисије руководи радом комисије. Испитна комисија је
дужна да приложи план рада и оквирну сатницу испитног семинара Судијској комисији.
Испита комисија оцењује писмени испит.
Председник Испитне комисије упознаје кандидате с резултатом писменог испита и
објављује „положио/није положио”. Испитна комисија о резултатима испита извештава
Судијску комисију.
Члан 13.
Пријава за испит
Након што је Судијска комисија обавестила клубове чланице ССС о организовању
испитног семинара и испита, клубови пријављују своје чланове − кандидате. Кандидат за
судију треба да буде пунолетан, а пре приступања семинару и испиту мора имати
обављену стреличарску обуку и чланство у једном од клубова чланова ССС, што гарантује
матични клуб приликом пријаве кандидата. Кандидат не сме бити ни под каквом
суспензијом или поступком ССС.
Кандидатом за судију сматрају се они које пријави клуб и обавезно се уписују у попис
кандидата за судије.
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Ако Судијска или Испитна комисија оцене да неки од кандидата не задовољава наведене
критеријуме или критеријиме судијског кодекса, обавестиће клуб да тај кандидат не може
да приступи испитном семинару и испиту. Оваква одлука је коначна и саопштава је
Судијска комисија.
Трошкове полагања судијског испита и начин финансирања прописује УО ССС.
Члан 14.
Литература за испит
Испитна комисија припрема и одређује питања за испит.
Обавезна литература и документи чији се садржај обрађује на семинару и из којих се
постављају питања су:
• Статут и правила (Constitution and Rules) у издању WА (најновије издање),
• Судијски приручник (Judge Guidebook) у издању WА (најновије издање)
Додатна литература и документи:
• Статут ССС,
• Такмичарски правилник ССС,
• Правилник о раду Судијске комисије.
Наведени документи су доступни кандидатима на интернету, на званичним интернет
презентацијама Међународне стреличарске организације (WА) и ССС, те се посебни
материјали не достављају кандидатима.
Члан 15.
Приправнички стаж
После успешно положеног писменог испита, кандидат добија звање судије-приправника,
које траје годину дана и у ком периоду кандидат треба да, као помоћник делегираним
националним судијама, буде ангажован на најмање два турнира из календара ССС (по
могућности једном такмичењу на отвореном и једном у дворани). Кандидат је дужан да
сам, по успешном полагању испита, пријави Судијској комисији на којим турнирима може
да обави приправнички стаж, а Комисија му затим, у договору са националним судијама
који суде одговарајуће турнире, додељује ментора. Судија-ментор је у обавези да на
турниру, на практичним примерима подучава приправика и прати његов рад. Ментор
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после турнира предаје извештај Судијској комисији о раду (показаном знању, вештинама
и понашању) судије-приправника.
Судија-приправник добија дневницу у висини од 50% дневнице делегираног националног
судије, а путни трошкови му се исплаћују у пуном износу.
После годину дана, а на основу менторских извештаја, Судијска комисија доноси одлуку о
проглашењу сваког од судија-приправника у звање националног судије.
Члан 16.
Кандидат за континенталног/међународног судију
УО на предлог Судијске комисије ССС може да предложи кандидата за континенталног
или међународног судију који треба да испуњава услове према правилима WАЕ и WА.
Судијска комисија је дужна да обавести све националне судије о конкурсима WАЕ и WА
за семинаре и испите за судијско усавршавање ових организација, како би заинтересовани
могли да се благовремено пријаве.
Члан 17.
Судијска легитимација
Судијске легитимације издаје Судијска комисија ССС. Сваки судија дужан је да на
турниру
на
коме
суди
носи
легитимацију
на
видном
месту.
Члан 18.
Опрема судије
Сваки стреличарски судија треба да има сву потребну опрему за вршење своје дужности.
Опрема се састоји од:
• Униформе која се за метно стреличарство састоји од сивих панталона или сиве сукње,
црвене (поло) мајице, црвене јакне и судијске ознаке и легитимације,
• За филд и 3D турнире, судија треба да се обуче најприкладније, у зависности од терена,
али тако да обавезно носи црвену мајицу/јакну и судијске ознаке и легитимацију,
• Прибора који се састоји од пиштаљке, штоперице, лупе, метра, шестара (размерника),
шублера (нониуса/помичног кљунастог мерила), црвене и плаве оловке, блок-записника, а
било би пожељно да са собом има и двоглед и књигу правила.
Члан 19.
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Задаци и обвезе судије
Осим задатака и обавеза које проистичу из правила WА и Такмичарског правилника,
судија је дужан:
• након пријема званичног позива од организатора турнира, да ступи с њим у везу и
потврди свој долазак,
• у случају немогућности да врши дужност обавести организатора турнира и Судијску
комисију. Детаљи поступка описани су у Члану 7. овог Правилника.
• да, по завршетку турнира, попуни формулар – судијски извештај и унесе у записник
евентуалне специфичне проблеме и ситуације и наведе каква је била судијска одлука,
• преда организатору потписани извештај − записник и обрачун трошкова, а један
примерак записника достави Судијској комисији,
• извештај се организатору може доставити и у електронској форми по завршетку турнира
• да обавезно прати све промене правила и процедура WА и ССС и да буде присутан на
састанцима и семинарима које организује Судијска комисија ССС.
Члан 20.
Финансирање
На предлог Судијске комисије, УО ССС доноси одлуку којом се утврђује накнада
судијама за обављено суђење. Судије-приправници за време приправничког стажа имају
право на 50% судијске дневнице.
Свим судијама и судијама приправницима се исплаћују путни трошкови доласка на
турнир и повратка са турнира на коме су делегирани на крају датог турнира, а у висини
коју одреди УО ССС.
Члан 21.
Жалбе
Жалбе на рад судија подносе се Судијској комисији, која може поднети захтев
Дисциплинској комисији ССС за покретање поступка.
Судијска комисија је другостепени орган жалби са турнира.
Члан 22.
Осигурање
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Судије и судије-приправнике ССС почетком године треба да осигура код једног од
осигуравајућих друштава од ризика повреде и несреће за време суђења на такмичењу, као
и за време доласка и одласка с такмичења и то за она такмичења која се налазе у
календару турнира ССС за дату годину.
Члан 23.
Дисциплински и материјални прекршаји
Судијска комисија ССС покреће дисциплински поступак и предаје Дисциплинској
комисији судију због непридржавања одредби и обавеза, неиспуњавања својих дужности,
односно због дисциплинских и материјалних прекршаја.
Члан 24.
Завршне одредбе
Тумачење појединих чланова овог Правилника даје Судијска комисија. Званична
комуникација Судијске комисије и судија одвија се у писаној − електронској форми.
Комуникација се, уз сагласност свих чланова, може спроводити и електронском поштом,
па сви предлози, одлуке или закључци донети на овакав начин и објављени у име Судијске
комисије су важећи.
Правилник ступа на снагу 8 дана од усвајања на Седници УО ССС-а.
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