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СЕМИНАР И ТЕОРЕТСКО ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА
- НАЦИОНАЛНИ СУДИЈА II КАТЕГОРИЈЕ
- НАЦИОНАЛНИ СУДИЈА I КАТЕГОРИЈЕ
Судијска комисија Рвачког савеза Војводине у сарадњи са Судијском комисијом
Рвачког савеза Србије, организује судијски семинар за стицање првог нивоа звања у суђењу
(Национални судија друге категорије), као и полагање за Националног судију прве категорије
у олимпијским рвачким дисциплинама.
Семинар ће се одржати у Новом Саду 30. мај 2022. године (понедељак) у
просторијама велике сале Спортског савеза Војводине, Масарикова 25, Нови Сад.
На први део семинара (теоретско предавање) позивају се и судије међународне
категорије као и рвачки тренери да се боље упознају и утврде познавање рвачких правила.
Присуство на семинару доноси 40 бодова за лиценцирање рвачких тренера.
Пријава за учешће на семинару се доставља до 29.05.2022. године канцеларији
Рвачког савеза Војводине на е-маил: rvackisavezvojvodine@gmail.com.
Судије који су кандидати за полагање за Националног судију друге и прве категорије
потребну документацију, која је предвиђена члановима 10. и 17. Правилника о стручњацима
у спорту и службеним лицима у РСС (Правилник се налази на интернет сајту РСС), доносе на
семинар и предају господину Николи Торбица.
Предавач: Мр Никола Торбица – Председник Удружења рвачких судија Србије и
међународни судија прве I S категорије.
Право учешћа и полагања на семинару имају и све рвачке судије и тренери не само из регије
Војводине, него и из остала два регионална рвачка савеза РСС.

Програм семинара:
16:00-16:30 - Долазак и пријављивање
16:30-17:15 - Предавање I део
17:15-17:30 - Пауза
17:30-18:15 - Предавање II део
18:15-18:30 - Пауза
18:30-19:15 - Испит - теоретски део
Право полагања за рвачког судију регулисан је Правилником о стручњацима у спорту
и службеним лицима у РСС, и то: (извод из Правилника)
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1.4. ПОЛАГАЊЕ СУДИЈСКОГ ИСПИТА
Члан 9.
Звање судије стиче се путем испита. Програм за полагање испита је јединствен за
територију Републике Србије. Испитна процедура се спроводи на основу одредби овог
Правилника и у складу са Правилником о номенклатури спортских звања и занимања.
Члан 10.
За полагање испита за судију кандидат подноси молбу-пријаву Комисији за полагање
за рвачког судију и прилаже следећа документа:
1. извод из матичне књиге рођених,
2. копију дипломе о највишем степену образовања (најмање III степен стручне
спреме),
3. биографију о спортском раду у клубу и РСС,
4. доказ о рвачком стажу, 5. лекарско уверење,
6. да није под казном или суспензијом у рвању или да није правоснажно осуђен на
затворску казну дужу од 6 месеци (прилаже се потписана Изјава).
Образац за доказ о рвачком стажу, биографија о спортском раду у спорту и рвању, као и
изјава да није под казном или суспензијом у рвању или да није правоснажно осуђен на
затворску казну, налази се у прилогу овог Правилника (страна 23. Правилника).
Члан 11.
Испит за Националног судију II категорије може да полаже кандидат који није млађи од
18 година и старији од 35 година у време пријаве за испит. Кандидат за судију мора
бити примерног владања, постојаних морално – спортских и карактерних особина,
дисциплинован, храбар и правичан.
Члан 12.
Испит не може да полаже:
1. лице које је дисквалификовано одлуком надлежног органа организације из области
физичке културе и спорта,
2. лице које се налази под суспензијом или казном забране вршења функција у спорту у
време трајања суспензије односно казне,
3. лице које је правоснажном пресудом надлежног суда осуђено за кривична дела
нечасне природе, као и лице против кога се, по том основу, води кривични поступак,
4. лице коме здравствени разлози и физички изглед онемогућавају вршење судијске
дужности.
**********
Члан 16.
Након положеног испита Национални судија II категорије може бити одређен за суђење
на такмичењу: јуниора, кадета и пионира.
Члан 17.
Национални судија II категорије обавезан је да у току две године одсуди најмање 15
рвачких такмичења да би стекао услов за полагање испита за звање Национални судија
I категорије.
По истеку рока од две године и одсуђених најмање 15 рвачких такмичења Национални
судија II категорије подноси молбу за напредовање у судијском звању.
На основу писмене молбе Судијска комисија може да одобри излазак на теоретски и
практични део испита, ради превођења у више звање националног рвачког судије
(Национални судија I категорије). Теоријски део испита се састоји из два дела.
У првом делу се полаже тест из познавања Правила рвања и нормативних аката РСС,
који се односе на организацију такмичења. Тест садржи 20 питања и траје 45 минута.
Кандидат који од овог броја питања не буде имао 15 тачних одговора, није положио
испит и не излази на практични део испита.

У другом делу теоријског испита попуњава се табела такмичења. Кандидат који не
испуни правилно табелу такмичења не позива се на практични део испита.

Напомена:
Моле се заинтересовани кандидати за полагање испита- теоретски део, да пре доласка на
семинар прочитају и проуче међународна правила рвања. Текст правила се може пронаћи
на следећим интернет адресама:
https://www.wrestling-serbia.org.rs/rss04.php
https://uww.org/governance/regulations-olympic-wrestling

Котизације за учешће на семинару – Нема
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