Београд, 23.03.2020.
Судијама са листа за сва такмичења у организацији КСС
Регионалним координаторима
Контролорима и видео контролорима

Предмет: Активности за време ванредног стања

Поштовани,
Надамо се да вас и ваше најближе овај допис налази у добром здравственом стању, да сте се
прилагодили новонасталој ситуацији и да се стриктно придржавате мера које спроводи Влада
Републике Србије у борби са корона вирусом, штитећи себе и друге.
Од наших последњих активности на терену протекло је нешто више од недељу дана и нажалост питање
је када ће и у ком обиму оне бити настављене.
Сматрамо да паузу у такмичењу сви заједно треба да искористимо на најбољи могући начин и
наставимо са започетим радом на подизању квалитета суђења, али у с кладу са тренутном ситуацијом у
нешто измењеним условима.
Пре свега вас молимо да водите рачуна о вашој телесној маси и не дозволите себи луксуз звани „вишак
килограма“, водите рачуна о исхрани и издвојите време за физичке активности.
Што се тиче стручног рада, почетком сваке наредне седмице доставићемо неки од материјала (тестовеписане/видео, недељне прегледе,…) с циљем да одржавате вашу судијску „форму“, колико је то год
могуће унапредите ваше судијско знање и у потпуности га примењујете на терену.
Материјале/тестове које вам доставимо почетком недеље очекујемо да урадите/усвојите у наредних
неколико дана у складу са вашим слободним временом, након чега ћемо вам доставити
решења/објашњења тако да ћете моћи сами да направите анализу резултата и утврдите елементе за
унапређење.

Све вас молимо за дисциплину за време ванредне ситуације, како би сте дали свој пун, лични допринос
што бржем враћању у нормалну ситуацију, што вам неће бити тешко имајући у виду све оно што са
собом носи позив кошаркашког судије, позив који волите и којим се добровољно бавите.
Надамо се да ће наше заједничке активности на унапређењу суђења свима помоћи да новонасталу
ситуацију што брже, лакше и без последица оставимо иза нас.
Вама и вашим најближима желимо пре свега пуно здравља у овим тешким данима и што је могуће бржи
повратак на кошаркашки терен.
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