Правилник судијске комисије Скијашког савеза Србије

Општи део
У складу са Законом о спорту, Статутом Скијашког савеза Србије ( у даљем
тексту ССС ), Правилима ФИС-а и Олимписке повеље, формирана је
Судијска комисија ССС-а, скраћено СК.
Извршни одбор ССС формира СК. Састав, начин избора и делокруг рада СК
детаљније утврђује Извршни одбор општим актом.
Руководство СК чине председник, потпредседник и четири члана.
Комисијом руководи председник СК, којег између својих чланова именују и
разрешавају чланови руководства СК, а потврђује их Извршни одбор ССС.
У случају спречености председника СК да приствује седници СК или некој
другој активности у оквиру ССС, може га заменити потпредседник који се
бира на предлог председника СК.
СК делује на седницама, које се одржавају по потреби, а најмање два пута
годишње и то:
- једна у месецу априлу и на њој се подносе извештаји и план вансезонских
активности
- друга у месецу новембру и на њој се износи предлог плана рада и
календар такмичења за следећу такмичарску сезону.
Председник СК сазива седницу минимум 7 дана унапред, председава и
руководи седницом СК.
Председник СК може у хитним случајевима сазвати електронску седницу СК
телефоном или имејлом. Сви чланови СК морају имати лични имејл због
што квалитетније и брже комуникације.
СК доноси одлуке гласањем простом већином, а у случају нерешеног
исхода гласања одлучујући је глас председника СК. Свака одлука СК
постаје правоснажна по усвајању исте од стране ИО ССС (у складу са
Статутом ССС).
Седница СК има кворум ако на њој присуствује више од 1/2 од укупног
броја чланова СК, а одлуке се сматрају валидним ако за њих гласа проста
већина од укупног броја присутних чланова СК.
СК нема својство правног лица, већ свој правни субјективитет остварује
преко Савеза.
СК има право да преко Савеза закључује уговоре о спонзорству и
донаторству и набавља основна средства за рад неоходна за њено
функционисање, уз овлашћење Савеза као основне организације. Овако

обезбеђена наменска средства прикупљају се преко жиро рачуна Савеза
или преко наменског подрачуна.
У оквиру СК делују судије за:





алпско скијање;
нордијске дисциплине;
сноуборд;
електронско мерење времена;

Одбори ССС или други организатори скијашких такмичења су дужни да
преко СК обезбеде судије за мерење времена и судије за несметано
одвијање одговарајућих такмичења са одговарајућим бројем судија који
имају звања у складу са рангом такмичења (регионално, државнонационално и међународно).
Регуларно скијашко такмичење на територији Србије је само оно које суде
судије изабране и делегиране од стране СК.
Уколико се одржи алпско, сноуборд или нордијско такмичење без
делегираних судија и без сагласности СК, такво се сматра нерегуларним и
СК ће поднети захтев Скијашком савезу Србије да се такво такмичење не
уврсти у бодовање и резултати прогласе неважећим.
Обавезе ССС








ССС је обавезан да благовремено достави планове и програме
везане за Судијску комисију.
У складу са потребама ССС организује преко СК програме курсева за
стицање звања судија одговарајућих категорија;
Обезбеди благовремено календар такмичења за наредну
такмичарску сезону;
ССС прописује и доставља организаторима такмичења услове за
путно и здравствено осигурање судија ангажованих на такмичењу.
ССС прописује и доставља организаторима такмичења услове
трансвера и смештаја судија са њиховом опремом као и надокнаде за
суђење.
- За сва такмичења надакнада за мериоце времена на
електронској опреми, судија на обради података и шефа судија
за дато такмичење износи две неопорезиве дневнице за РС
прописане законом, а за остале судије 1 неопорезована
дневница по дану такмичења.
- У случају организовања два такмучења у истом дану,
организатор је дужан да надохнади две дневнице, (осим за
цицибанска такмичења).
ССС издаје дозволу за рад (лиценцу) која обавезно садржи следеће:
назив ССС које издаје дозволу за рад; име и презиме скијашког
судије; редни број дозволе за рад; датум издавања; рок важности;

место за фотографију скијашког судије; ранг оспособљености; печат и
потпис лица овлашћеног за заступање ССС
За Алпске дисциплине потребне су следеће судије:






Мериоци времена на опреми (три извршиоца)
Ручно мерење на старту и циљу (по један извршилац, укупно два)
Судија на старту
Судија на циљу
Судије на капијама (број прописан правилником одбора)

За Нордијске дисциплине потребне су следеће судије:







Мериоци времена на опреми (три извршиоца)
Ручно мерење на старту и циљу (по један извршилац, укупно два)
Судија на старту
Судија на циљу
Судије на контроли (број прописује ТД у зависности од дисциплине и
стазе)
Судије за контролу технике на стази (за класични стил)

За Сноуборд алпске дисциплине потребне су следеће судије:






Мериоци времена на опреми (три извршиоца)
Ручно мерење на старту и циљу (по један извршилац, укупно два)
Судија на старту
Судија на циљу
Судије на капијама (број прописан правилником одбора)

За Сноуборд фристајл дисциплине потребне су следеће судије:


Судије за трикове (лиценца у складу са рангом такмичења)

Обавезе судија


Кандидат за скијашког судију мора да има навршених 18 (осамнаест)
година.



Сваки судија са валидним положеним судијским испитом дужан је да
се пријави и региструје у ССС ради добијања одговарајуће дозволе
за рад (лиценце)
1) алпско скијање;
2) сноуборд;
3) нордијске дисциплине;
4) мерење времена;



Скијашке судије имају следећи ранг и звање:

1. Ранг-регионални скијашки судија (завршено најмање средње
образовање и завршен програм одговарајућег оспособљавања I
нивоа или завршено најмање средње образовање и пет година
активног судијског стажа у одговарајућој грани спорта)
2. Ранг-национални (државни) скијашки судија (завршено најмање
средње образовање и завршен програм оспособљавања II нивоа
или најмање средње образовање и десет година активног
судијског стажа у одговарајућој грани спорта)
3. Ранг-међународни (интернационални) скијашки судија (завршено
најмање средње образовање и завршен програм оспособљавања
III нивоа или завршено најмање средње образовање и
оспособљеност коју прописује надлежни међународни спортски
савез или надлежно међународно стручно (судијско) удружење)


Судија без обзира на ранг који има мора да прати измене и допуне у
вези прописа ФИС-а и ССС-а.



Судијска дозвола за рад (лиценца) за сваку сезону се добија
присуством на семинарима, усавршавањима према програмима
оспособљања, који организује СК уочи сваке сезоне. Уколико судија
не присуствује семинару не може у тој сезони бити лиценциран.



Прелазак са нижег ранга на виши се постиже обављањем суђења на
већем броју регионалних или државних такмичења у зависности од
ранга, похађањем програма оспособљавања у зависности од ранга,
као и полагањем допуских тестова које ће организавати СК, а на бази
потреба и извештаја шефа судија са појединих такмичења ако је
кандидат задовољио.

Скијашке судије могу да добију
дисциплина, (АЛ, Норд, СБ)

дозволу за рад (лиценцу) за више

ССС издаје дозволу за рад (лиценцу) скијашким судијама преко СК.
 ако испуњавају услове у погледу стручне спреме или стручне
оспособљености, односно ако има одговарајуће звање, у складу са
Законом и прописима којима се уређује номенклатура спортских
занимања и звања;
 ако су регистровани код ССС, у складу са спортским правилима
националног савеза;
 ако су здравствено способани за обављање суђења на терену, у
складу са правилима ССС-а и ФИС-а;
 ако је од периода стицања претходне дозволе за рад обавио
практичан рад у складу са спортским правилима ССС-а и ФИС-а;

 ако имају одговарајуће радно или спортско (такмичарско) искуство, у
складу са спортским правилима ССС-а и ФИС-а;
 ако је обавио стручно усавршавање у складу са спортским правилима
ССС-а и ФИС-а;
 ако скијашком судији није забрањено обављање суђења за период
важења дозволе за рад;
 ако има постигнуте одговарајуће резултате, у складу са правилима
ССС-а и ФИС-а;;
 ако уплате накнаду за трошкове издавања дозволе за рад.
Сваки судија је дужан да има своју опрему за скијање и да има основно
знање скијања да може да савлада терен на коме се обавља такмичење.
Судија је дужан да се придржава прописа, да буде дисциплинован и да
редовно долази на састанке уочи такмичења на којима је акредитован и да
се обавештава о обавезама које треба да обавља.
Сваки судија је дужан да обавести непосредног задуженог у вези
неправилности које уочи на терену.
Судије могу повремено да помажу радној групи на молбу организатора у
сагласности са СК.
Шеф судија је дужан да после сваког такмичења поднесе Извештај СК, а
најкасније до седнице СК у априлу месецу.
Казнене одредбе
Судија који није присуствовао потребним усавршавњима и не достави на
време потребну лекарску документацију да је способан за вршење
делатности скијашког судије, неће му се дозволити суђење на такмичењима
у календарској години. Достава уверења о уредном лекарском прегледу
треба доставити најдаље до 30 новембра уочи наредне такмичарске
календарске године.
Судија који испољава недисциплину на терену, изостаје са договорених
састанака и прави грешке приликом суђења може бити кажњен са:
1) Опоменом
2) Удаљен са такмичења;
3) Забраном суђења у календарској години;
4) Доживотном забраном суђења.
Овај правилник усвојен је на седници ИО ССС дана 14.11.2017. и ступа на
снагу даном усвајања.

