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На основу чланова члана 57. Статута Ватерполо савеза Србије Управни одбор
Ватерполо савеза Србије на својој седници одржаној __.__.2017. године доноси
следећи:

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ РАДУ У ВАТЕРПОЛО САВЕЗУ СРБИЈЕ
И ПОЛОЖАЈУ ДРУГИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА НА ВАТЕРПОЛО
ТАКМИЧЕЊИМА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилник о стручном раду у Ватерполо савезу Србије (у даљем тексту – Правилник)
регулише сва питања која су од значаја за стручни рад у свим сегментима које
покрива Ватерполо савез Србије (у даљем тексту – ВСС, а посебно по питању стручног
рада:
-

судија
делегата
осталих службених лица на такмичењу

Овим Правилником се прописују услови које је прописао Закон о спорту и који се
имплементирају и разрађују и у осталим нормативним актима ВСС.
Члан 2.
Основни носиоци уређења система по питању стручног рада у ВСС су: Управни одбор
ВСС и Одбор за судијска питања ВСС.
Члан 3.
Управни одбор ВСС, у сарадњи са Одбором за судијска питања ВСС доноси
„Правилник ОСП ВСС о статусу Судија, Делегата и Контролора“ који регулише сва
питања везана за судије, делегате и контролоре а који је усаглашен са одедбама
Закона о спорту, подзаконским актима, правилима ЛЕН/ФИНА и са овим
Правилником.
СУДИЈЕ НА ВАТЕРПОЛО ТАКМИЧЕЊИМА
Члан 4.
Послове ватерполо судије на такмичењима ВСС могу обављати само судије који
испуњавају услове дефинисане „Правилником ОСП ВСС о статусу Судија, Делегата и
Контролора“.
Члан 5.
Ватерполо судије у ВСС се разврставају на 3 категорије, и то:
1. Судија прве категорије
2. Судија друге категорије
3. Судија треће категорије
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Категоризација судија је дефинисана „Правилником ОСП ВСС о статусу Судија,
Делегата и Контролора“.
ДЕЛЕГАТИ И КОНТРОЛОРИ НА ВАТЕРПОЛО ТАКМИЧЕЊИМА
Члан 6.
Послове делегата и контролора на такмичењима ВСС могу обављати само делегати и
контролори који испуњавају услове дефинисане „Правилником ОСП ВСС о статусу
Судија, Делегата и Контролора“.
Делегат ВСС обавља делегатски посао на свим званичним такмичењима ВСС и у свим
узрасним категоријама.
Члан 7.
Конторлор суђења може бити ангажован по потреби на појединим утакмицама ВСС
искључиво у циљу оцењивања судија на датој утакмици када преузима ту обавезу од
делегата.
У случају из става 1. контролор суђења преузима ту надлежност од делегата и врши
надзор и оцењивање судија, док делегат задржава све остале обавезе на тој
утакмици.
ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СУДИЈА, ДЕЛЕГАТА И КОНТРОЛОРА
Члан 8.
Послове лиценцирања судија, делегата и контролора врши ОСП ВСС.
Издавање лиценци се врши једном годишње, а изузетно се лиценце могу издати и у
току текуће такмичарске године под посебним околностима дефинисаним у
„Правилнику ОСП ВСС о статусу Судија, Делегата и Контролора“.
Обнављање годишње лиценце дефинисано је „Правилником ОСП ВСС о статусу
Судија, Делегата и Контролора“.
ОСТАЛА СЛУЖБЕНА ЛИЦА НА ТАКМИЧЕЊУ
Члан 9.
Остала службена лица руководства на утакмици или турниру прописана су
Правилником о Ватерполо такмичењима ВСС и Пропозицијама сваког такмичења
ВСС посебно.
Представник клуба организатора утакмице или турнира је у обавези да, најкасније на
техничком састанку, делегату ТК ВСС достави списак свих осталих службених лица
руководства такмичења на утакмици или турниру који ће обављати дужност на тој
утакмици или турниру.
Члан 11.
Остала служнбена лица могу бити ангажовани као волонтери или по уговору о
привременим и повременим пословима односно по неком другом основу.
ЕВИДЕНЦИЈА СТРУЧЊАКА У СПОРТУ
Члан 12.
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Евиденцију стручњака у спорту води Стручна служба ВСС.
Подаци о стручњацима у спорту се објављују на званичом интернет сајту ВСС.
Стручњаци у спорту су следећа лица која раде у ватерполо клубовима и ВСС и то:
1.
2.
3.

лекар,
психолог,
физиотерапеут,

Члан 13.
Клубови су дужни да ВСС-у, у року од 15 дана од дана промена ангажованих и
изабраних стручњака у спорту доставе писмену одлуку о промени ангажованих и
изабраних стручњака у спорту.
Члан 14.
Стручњаци у спорту су дужни да се придржавају правила своје струке.
Лекари, психолози и физиотерапеути морају, поред општих услова, односно стеченог
образовања за те врсте послова, да поседују одговарајуће практично знање стечено
радом у оквиру спортских организација, или са спортистима, односно у установама
које се баве спортском медицином.
Са стручњацима у спорту спортске организације закључују одговарајуће уговоре у
складу са својим општим актима и одредбама Закона о спорту.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор ВСС.
Члан 16.
Аутентично тумачење овог Правилника даје Управни одбор ВСС.
Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
ВСС, или на интернет страни ВСС.
ПРЕДСЕДНИК
УО ВСС
_________________
Милорад Кривокапић
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