
 

 
 
 

Комисија за такмичење 
Судијска комисија 
skkss@kss.rs 

 

PIB: SR100160402 
Matični broj: 07062907 

 

Београд, 31. јули 2017. 
 
Сви РКС Кошаркашког савеза Србије 
Регионални координатори за суђење 
Члановима Судијске комисије КТ КСС 
Кандидатима за листе службених лица за сва сениорска такмичења у организацији 
КСС - сезона 2017/18  
 
 
Предмет: Семинари-тестирања судија и делегата/контролора пред сезону 2017/18 
 
Поштовани, 
 
С циљем да наредну сезону 2017/18 дочекамо што спремнији обавештавам вас о следећем: 
 

1. На основу одлуке Судијске комисије КТ КСС од 04.06.2017. обавештавам вас да ће се 
семинари/тестирања судија и делегата/контролора за сва сениорска такмичења у 
организацији КСС одржати у другој половини септембра, по завршетку ЕП, и то у једном 
од два викенда, 23/24. или 30/31. (у зависности од почетка такмичења): 

 

датум Место/РКС Такмичење напомена 

 КС Београд 1. и 2.МРЛ 
2. ЖЛС, МК 

Место, станица и распоред 
активности за сваки 
семинар биће 
благовремено објављени. 

 КС Војводине 1. и 2.МРЛ 
           2.ЖЛС, МК 

 РКС ЦС, РКС КМ и 
РКС ЗС 

1.и 2.МРЛ 
2. ЖЛС, МК 

24.09.2017. РКС ЈС и РКС ИС  
Ниш 

1. и 2.МРЛ 
            ЖЛС, МК 

23.09.2017. 
 

РКС ИС  
Ниш 

         2.МЛС и 1. ЖЛС 

 
2. Листе кандидата-службених лица ће бити објављене најкасније 15-ак дана пред 

предвиђеног термина за одржавање семинара. 
 

3. Налаже се свим Регионалним коордианторима да ову информацију проследе 
судијама из свог региона које су биле на листама регионалних сениорских такмичења у 
сезони 2016/17, кандидатима за напредовање на листе истих такмичења за сезону 2017/18 
и свим кандидатима за листе такмичења МК у наредној сезони. 

 
4. Од свих судија и делегата/контролора се очекује да потпуно припремљени дођу на 

одговарајући семинар/тестирање. 
 

5. Све судије које буду позване на семинар/тестирање према распореду у горњој 
табели дужне су да са собом понесу: 
- одговарајуће лекарско уверење о здравственој способности, и 
- опрему за спровођење теста физичке припремљености. 



 

 
6. Од сезоне 2017/18 физички изглед судија биће одређиван за кандидате за све 

листе судуја сениорских такмичења у организацији КСС (савеѕни или 
регионални ранг такмичења) како следи: 
 
-висина судије (у цм) -100+10%= горња телесна маса која ће бити толерисана (у кг) 
-када се гледа из профила,  судијин стомак мора бити у линији са грудима или ка телу у   
 односу на груди, никако испред-то није дозвољено, такав стомак је неприхватљив. 
 

7. Обавезне активности на семинару ће бити како следи: 
 
- Тест из познавања Правила игре 
- Тест физичке припремљености (судије) 
- Упознавање са изменама Правила игре 
 

 
8. За све додатне информације стојим вам на располагању. 

 
 
Срдачан поздрав. 
 
 
 

Судијска комисија КТ КСС 
          Председник 

                                                                                            Миодраг Личина 
 
 
 
 
 
Копију доставити: 
-Потпредседник за такмичење КСС, Душан Пројовић 
-Координатор КСС, Бошко Аџић 
-Председник КТ КСС, Бранко Лозанов 
 


