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АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
- ЗАЈЕДНИЦА АТЛЕТСКИХ СУДИЈА СРБИЈЕ
Страхињића Бана 73а, Београд, 064/881-6078
e-mail:sudijskaorganizacija@gmail.com, zdravkovic.j@sbb.rs

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ УПРАВНОГ ОДБОРА ЗА 2014 ГОДИНУ
Управни одбор ЗАСС је радио у 2014 године у следећем саставу :








Здравковић Небојша
Јанковић Ранко
Раденковић Стеван
Максимовић Жељко
Табороши Ласлo
Мићић Миломир
Живковић Владимир

председник из Београда,
члан из Београда
члан из Сремске Митровице
члан из Новог Сада
члан из Сенте
члан из Крагујевца
члан из Ниша

УО ЗАСС је у току године радио по својим Правилницима и по Пословнику .УО одржано
је три од којих је једна телефонска. Пошто су сви чланови УО умрежени мобилним
телефонима Председник је био у сталном контакту са члановима УО око решавања хитних
одлука или непосредно у склопу такмичења где су се чланови УО ЗАСС налазили као
судијски делегати или судије на такмичењу. Мали број седница је из оправданих разлога
финансијске природе . И поред о малог броја седница чланови УО ЗАСС су све своје
обавезе успешно извршили који су им дати: делегати ЗАСС, председници испитних
комисија .
Управном одбор у овој години судијским организацијама које су доставила предлоге за
унапређење атлетских судија у звања по Правилнику су донете одлуке које су им
достављене.
Чланови УО су једногласно усвојили предлог да накнаде за судије и судијске таксе у 2014
се немењају јер и остале накнаде у АСС остају исте као у 2013.
Нове судијских легитимација и диплома за ново положене атлетске судије су подељене
судијским организацијама које су доставиле спискове својих чланова а дипломе су
додељиване за све ново положене атлетске судије достављању документације – извештаја
Председника комисије за испит.
УО је преко Делегата Заједнице атлетских судија Србије непосредно сагледао рад
судијских организација које су обављале суђење . Достављање извештаја Делегата ЗАСС
са такмичења су била у реду и на време. Судијски Делегати који су делегирани од УО
ЗАСС а који су присутни овој седници изложили су поред поднетог писменог извештаја и
додатне оцене о одржаним такмичењима. Кроз дискусије делегата доминирала је тема
проблеми у вези стадиона и организације такмичења. Општа оцена је да скоро сви
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организатори такмичења не испуњавају у потпуности одредбе из Пропозиција такмичења
АСС.
Стаза на многим стадионима је пропала а линије су постеле невидљиве. На такмичењима
нису на борилиштима постављени семафори па то онемогућава публику и спикера да
прате такмичење, тако да су нам такмичења нема. Неки стадиони немају помоћни стадион
за загревање па се такмичари морају загревати на главном стадиону. Не ретко се дешава
да организатор не обезбеди лекарску екипу. Такође већ је уобичајено да се не обезбеди
освежење за такмичаре. Побољшати сарадњу у духу Пропозиција такмичења између
делегата ЗАСС и месног делегата ОАС.
У овом периоду пред судијску организацију поред националних такмичења би је
постављен и задатак суђења на Међународним такмичењима: Бели крос у Београду,
Екипно првенство сениори-ке у Крагујевцу, Финале Купа Србије у Београду, Првенство
Србије у планинском трчању на Фрушкој Гори Нови Сад и Интернационални митинзи "
Magyr So" Сента и Меморијал " Александар Маринковић " Kуп градова у Београду.
На националним првенствима суђење је спроведено у судијским организацијама:
МЕСТО ОДРЖАВАЊА
Београд
Сремска Митровица
Сента
Крагујевац
Нови Сад
Бор
Ниш
Ужице
Сурчин
Лесковац

једнодневна дводневна
4
5
1
4
1
1
6
5
8
1
1
1
2
1
УКУПНО

Укупно
8
5
1
7
13
1
1
1
2
1
40

На основу овог прегледа се види да су ове судијске организације имале могућности
суђења и усавршавања својих судија на националним такмичењима.Организације у којима
се нису одрђавала такмичења Јагодина , Пријепоље они су се укључивали у регионална
такмичења која су организовали Регионални савези. Остале организације мање више су
неактивне и њима би у зависности од материјалних могућности организатора омогућити
суђења на појединим националним такмичењима ван њиховог седишта
На националним такмичењима судије су добро обавиле свој задатак а на појединим
такмичењима било је и мањих пропуста који нису утицали на регуларност такмичења.
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Број судија на такмичењима је био довољан . Судијске организације АСБ, ЗАСЦС у
Крагујевцу и Сремској Митровици у овом периоду одржале семинаре и полагања за нове
атлетске судије. ЗАСС у овој години није одржао ни један семинар за стартере и судије за
ходање.
Управни одбор је сагледао рад Делегата ЗАСС и сматра да су сви делегати успешно
обавили свој задатак. На основу достављених извештаја на новом обрасцу констатује се да
су судије свој рад обавиле у духу Правила и Пропозиција. Мањи недостаци који су
уочавани од стране делегата ЗАСС и делегата ОАС су отклањани уз пуну сарадњу са
Комесаром за такмичења АСС и нису утицали на регуларност такмичења. Констатује се да
су овогодишња такмичења у судијском и организационим делу напредовала.
У организацији атлетских судија АСБ на такмичењима која су судили био је мали број
судија и структура звања није била адекватна категорији националних такмичења
недовољан број Међународних и Националних судија а такмичење суде атлетске судије
приправници или чак и судије без испита што је не допустиво. АСС је извршио своје
обавезе плаћања накнада према судијским организацијама и делегатима .
Међународна такмичења:
На међународним такмичењима суђење је одржано у Београду Бели Крос. Атлетске судије
из судијске организација које су судили на овим такмичењима су одсудиле без икаквих
примедби тако да на њихов рад Делегати ЕАА нису имао ни једну примедбу.
Ова такмичења су судијама омогућила усавршавање и упознавање са свим техничким
могућностима која се примењују на оваквим великим такмичењима.
Задаци за наредни период:


Планирати семинаре за стартере и судије за ходање почетком у 2015 години,



Направити до краја евиденцију атлетских судија по категоријама и извршити
замену судијских легитимација свим атлетским судијама,



Извршити лиценцирање атлетских судија за суђење у 2015 години ,



Направити Књигу чланова ЗАСС на основу Правилника о вођењу књиге чланова
АСС од 16.09.2011 године и исту редовно ажурирати,



Попунити и ажурирати базу судијских организација и њихових чланова,



Подстицати судијске организације за едукацијом и редовно им достављати измене
и допуне Правила које се добијају од ИААФ-а.
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Категорисање атлетских судија вршити редовно у складу са Правилником о
полагањима и звањима атлетских судија,



У пероду припреме и на крају сезоне извршити анализу рада судијских
организација на основу извештаја Делегата ЗАСС.

Извештај је допуњен и дискусијама и закључцима које су се водиле на седници УО ЗАСС
26.10.2014 у Крагујевцу и као такав усвојили.
Београд
02.11.2014 год

