
 

 

Београд, 15.5.2019. 
01/24-18 
 
- Судијским организацијама 
- Регионалним савезима 
- Атлетским клубовима 
 
 
Предмет: Судије за такмичарско ходање - семинар и полагање 
 
Поштовани, 
 
Овом приликом Вас обавештавам да ће се у суботу 18. маја 2019. године одржати семинар за 
судије за такмичарско ходање у склопу Програма оспособљавања за атлетске судије. 
 
Након одслушаног предавања, судије ће одрадити и практични део семинара са предавачем 
др Весном Репић Ћујић у склопу Квалификација КУП-а Србије за ст. јуниоре/ке које се одржава 
на Војној академији. 
 
Судије нису у обавези да присуствују семинару како би изашле на испит за судије за 
такмичарско ходање (датуми полагања ће бити накнадно објављени)!!! 
 
ВАЖНО: Само судије које положе испит за ходање ове године стећи ће услов да суде на 
дисциплинама такмичарског ходања. Претходно стечени сертификати и дипломе важе 
закључно са датумом задњег термина полагања испита за судије за ходање!!! 

 
Уколико желите да присуствујете семинару потребно је да пошаљете e-mail са Вашим именом 
и презименом и бројем Лиценце на ristov@serbia-athletics.org.rs (могуће су и пријаве на лицу 
места). 
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У наставку можете наћи опште податке о одржавању семинара: 
 

МЕСТО Атлетска дворана, Булевар ослобођења бб, Београд 

ДАТУМ И ВРЕМЕ 
18.  мај 2019. (субота) 
11:00h - 15:00h 

ПРЕДАВАЧИ 
• др Весна Репић Ћујић, међународни судија за ходање са IRWj 

лиценцом 

• Марко Ристов, међународни судија са ITO лиценцом 

ПРОГРАМ 

• ТЕМА 1 - Процедура подношења протеста и жалбе 

• ТЕМА 2 - Осврт на Атлетска правила за тркачке дисциплине 

• ТЕМА 3 - Трке ван стадиона 

• ТЕМА 4 - Увод у дисциплине такмичарског ходања 

• ТЕМА 5 - Правила за такмичарско ходање 

• ТЕМА 6 - Организација дисциплина такмичарског ходања 

• ПРАКТИЧНИ ДЕО СЕМИНАРА 

ПРАВО УЧЕШЋА 
• Полазници Програма оспособљавања за атлетске судије 

• Лиценциране атлетске судије АСС 

ТРОШКОВИ 
СЕМИНАРА 

Трошкове семинара сноси Атлетски савез Србије. 
За све полазнике програм је бесплатан. 

ТРОШКОВИ ПУТА 
Трошкове пута сносе полазници семинара или организације које су 
их делегирале 

КООРДИНАТОР 
ПРОГРАМА 

Марко Ристов, Комесар за суђење АСС 
e-mail: ristov@serbia-athletics.org.rs; моб: +381 60 1428241 

 
 
 
С поштовањем, 
 
 
 
______________________ 
Марко Ристов 
Комесар за суђење АСС 
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