ОДБОР ЗА СУДИЈСКА ПИТАЊА
ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ
Датум: 03.02.2017.
Београд
Одбор за судијска питања, као радно стручно тело УО ВСС, спроводи
своје активности кроз делокруг рада дефинисан Статутом ВСС, (члан 58 –
Стручни рад у ВСС) а ближе одређено овим Пословником о раду.

ПОСЛОВНИК О РАДУ ОСП ВСС
-

Опис рада ОСП,
Правилник ОСП о статусу судија, делегата и контролора ВСС (у
прилогу)
Опис послова Инструкторског тима ОСП ВСС (у прилогу)

По Статуту ВСС, ОСП чини Председник и потребан број чланова
(регионални представници). ОСП пуноважно одлучује уколико састанку
присуствује више од половине чланова а предлози и одлуке се доносе
већином гласова (изјашњавање је могуће и електронским путем).

Уз наведене чланове, у сарадњи са Генералним секретаром и Извршним
директором ВСС, успостављен је и:
- Инструкторски тим ОСП, у циљу ефикаснијег праћења и едукације
(напредовања) судија и делегата а бира се од стране ОСП из редова
судија, делегата и контролора по стручном критеријуму.
У докумету „Одлука о делокругу рада и пратећим документима ОСП
ВСС“ у одељку ОБРАЗЛОЖЕЊЕ дате су основне смернице делокруга рада
ОСП које се у наредном тексту ближе одређују.
-

У сарадњи са Генералним секретаром и Извршним директором ВСС
по важећем статуту ВСС за УО ВСС доноси правилник о статусу
ватерполо судија, делегата и контролора за такмичења у
организацији ВСС као и статус др. службених лица.
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У прилогу овог Пословника налази се усвојени „Правилник ОСП о
статусу ватерполо судија, делегата и контролора“ где су прецизно
дефинисани статус ватерполо судија, делегата и контролора као и
статус др. Службених особа.
-

ОСП ВСС по важећем статуту ВСС предлаже УО ВСС, листе кандидата
судија, делегата и контролора ВСС за ватерполо такмичења у
организацији ВСС укључујући и liste za утакмице „регионалних лига“
уколико их наши клубови играју
У прилогу овог Пословника налази се усвојени „Правилник ОСП о
статусу ватерполо судија, делегата и контролора“ где су прецизно
дефинисани начини на који се одређују листе судија, делегата и
контролора ВСС за ватерполо такмичења у организацији ВСС.
-

ОСП ВСС по важећем статуту ВСС предлаже УО ВСС листу судија за
међународна такмичења (за која ВСС предлаже судије), листу судија
за стицање звања Међународни судија као и листу судија за
обнављање међународних лиценци (ЛЕН / ФИНА).
У прилогу овог Пословника налази се усвојени „Правилник ОСП о
статусу ватерполо судија, делегата и контролора ВСС“ где су
прецизно дефинисани начини на који се одређује листа кандидата за
мађународна такмичења и листа кандидата за међународне судије.
-

Предлаже потребне мере и активности и обавља друге послове из
свог домена за које га овласти УО ВСС, Генерални секретар и
Извршни директор ВСС.

У зависноси од тренутних услова у ватерполо спорту и препознатих
потреба за унапређење система функционисања, ОСП може предлагати
мере и активности које иду у прилог бољој организацији рада ОСП као и
угледа ватерполо судија, делегата и контролора.
МЕРЕ:
- Кодекс облачења судија, делегата и контролора.
- Пред почетак такмичарске сезоне 2012/2013 уведен је систем
категоризације висине такси за судије, делегате и контролоре на
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-

утамицама у оквиру такмичења ВСС као и накнада за путовање
преко 50км.
Предлаже УО ВСС висину таксе за судије, делегате и контролоре за
ниво коефицијента 1,00.
ОСП је кроз Правилник о статусу судија, делегата и контролора ВСС,
озваничио и одредио улогу КОНТРОЛОРА СУЂЕЊА на утакмицама у
организацији ВСС.

АКТИВНОСТИ:
- Прикупљање идеја у правцу разматрања и предлагања промена
правила ватерполо игре од стране судија, делегата и контролора
ВСС;
- Организује перманентну контролу суђења на свим савезним
републичким ватерполо такмичењима у организацији ВСС
- Конторла суђења врши се преко извештаја делегата са
утакмица/турнира и оцена судија са утакмица. Уколико се укаже
потреба, контола се може извршити и преко видео записа са
утакмице.
- За потребе утакмица високог ризика а на основу иницијативе ТК,
клубова учесника утакмице или Удружења ватерполо судија, ОСП у
сарадњи са ТК, ће одредити Контролора суђења за дату утакмицу.
У прилогу овог Пословлника налази се усвојени „Правилник ОСП о
статусу ватерполо судија, делегата и контролора ВСС“ где је
прецизно дефинисан начин на који се одређује Контролор суђења.
-

-

Уколико ОСП процени да је потребно извршити анализу суђења на
некој одређеној утакмици из разлога анализе суђења одређеног
судије, затим рада делегата и/или контролора суђења, у сарадњи са
ВСС организоваће се комисија (састављена од релевантних особа, са
високим стручним ауторитетом) која има задатак да присуствује
утакмици у пуном образованом саставу и састави писани извештај о
својим запажањима у односу на постављене захтеве ОСП.
Стара се о стручном усавршавању судија кроз Инструкторски тим.

Едукација и праћење рада судија (и делегата)
Инструкторског тима а у оквирима ВСС обавља се кроз:
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од

стране

-

-

-

-

-

-

Стручно усавршавање судија и делегата врши се кроз организовање
семинара, затим учешће лица кандидованих од стране ОСП на
стручним и едукативним семинарима у оквиру ВСС, у организацији
ЛЕН, ФИНА као и осталих стручних скупова на међународној сцени,
Инструкторски тим је ангажован у области напретка струке,
едукативном раду са клубовима у циљу регрутовања нових судија и
делегата као и на едукацији са особама које се баве пословима
везаним за организацију утакмица (линијске судије, мериоци
времена, секретари идр.), у циљу прављења и спровођења програма
развоја.
Обевеза ОСП је да се пред почетак сваке такмичарске сезоне ВСС-а,
а све у складу са календаром такмичења, обавезно одржи стручни
семинар.
При организацији семинара у стручном смислу, смернице даје ОСП у
сарадњи са СС ВСС (предавања, тестирање идр.),
За тестирање, ОСП у сарадњи са СС ВСС одређује стручно лице које
је задужено за састављање тестова и, одговора, одређивање доњег
лимита пролазности, дужину трајања полагања теста, врши
евалуацију постигнутих резултата као и све остале послове које му
наложи ОСП везане за тестирање.
Тестирање судија и контролора у смислу познавања актуелних
Правила ватерполо игре и тестирање делегата у смислу познавања
актуелних Правила ватерполо игре и актуелног Правилника о
ватерполо такмичењима се обавезно врши пре или за време
обавезног семинара. Тестирање се по потреби може понављати у
току једне такмичарске сезоне. У односу на постигнуте резултате са
тестирања судије, делегати и контролори стичу/не стичу лиценцу
ВСС-а за наредну сезону за обављење послова судија, делегата и
контролора на утакмицама у организацији ВСС.
ОСП у сарадњи са ВСС по могућству организује путовања на
семинаре судија и делегата, затим и на важне утакмице –
репрезентативне, клупске.

Организацију тестирања и семинара у техничком смислу врши
канцеларија ВСС (анкетирање судије и делегата, званично позивање,
сва обавештавања, обезбеђивање сале и све остало потребно за

ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ
11040 Београд, Сметанина 2
тел/факс: 011/ 2668 657, 2668 634
е-mail: office@swpf.net

семинар, као и остале послове везане за организацију које наложи ОСП,
Генерални секретар или Извршни директор).
Анализира ватерполо суђење
- Општа анализа ватерполо суђења на утакмицама у оквиру ВСС врши
се преко извештаја делегата (или контролора) (оцена суђења) као и
константним надзором на утакмицама и турнирима.
- Изглед и садржина извештаја делегата (контролора суђења) на
утакмици представљен је у „Правилнику ОСП о статусу ватерполо
судија, делегата и контролора ВСС“.
- Решава жалбе по основу оцена суђења. На основу поднетих жалби
на оцене суђења на предметној утакмици у оквиру такмичења ВСС-а,
уз обавезно испоштовану процедуру свих позитивних прописа ВСС-а
које се баве овом облашћу, ОСП ће у сарадњи са Комесаром
такмичења у најкраћем року прибавити све потребне материјале,
документа, изјаве идр. на основу чега ће извршити увид у дато и у
оптималном року донети закључак.
- Благовремено доставља ТК ВСС листе судија и делегата за такмичења
(усвојене од стране УО ВСС а по предлогу ОСП)
- Пред почетак сваког такмичења у односу на број пријављених екипа,
ТК ВСС испоставља захтев писменим путем према ОСП за потребан
број судија и делегата за дато такмичење на основу кога ОСП
предлаже листе и предаје их Генералном секретару или Извршном
директору на даље усвајање.
У прилогу овог Пословника налази се усвојени „Правилник ОСП о
статусу ватерполо судија, делегата и контролора ВСС“ где су
прецизно дефинисани начини на који се одређује листа судија, делегата
и контролора за такмичења ВСС.
-

.Прати и координира ангажовање по струковним питањима, везаним
за рад судија и делегата у оквирима семинара, кампова и школа како
за судије и делегате тако и за играче и тренере а у организацији ВСС.

Предсеник ОСП ВСС,
Срђан Мишковић
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