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Београд 18.04.2018.

РКС КСС
Регионални судијски координатори

Предмет: Испити за звања  Национални и Регионални судија

Испит за звање Национални судија

Поштовани,

Обавештавамо вас да СК КТ КСС 27. маја 2018. у Крагујевцу организује испит за напред
наведена судијска звања, како је то објашњено у овом допису (Позив у прилогу).

Испит за звање Национални судија

Обавештавамо вас да Судијска комисија КТ КСС организује 27. маја 2018. године у Крагујевцу испит
за стицање звања Национални  судија.  Молимо вас да евентуалне кандидате из вашег РКС који
задовољавају услове прописане Правилником о испитима и категорзацији кошаркашких судија КСС
(молимо вас да посебно обратите пажњу на одредбе чл 5 и чл 37) пријавите на имелј адресу СК КТ
КСС skkss@kss.rs најкасније до 27.04.2018. на за то прописаном обрасцу. 

Посебно вам скрећемо пажњу да кандидати за стицање звања Национални судија треба
да  су  увршетени  на  листу  кандидата  са  листе  ваше 1.РМЛ за  напредовање на листу
1.ЖЛС-2.МЛС  за  сезону  2018/19.  Кандидатура,  односно  пријава  кандидата  који
неиспуњавају овај услов неће бити прихваћена те вас молимо да такве кандидате ни не
пријављујете.

Уједно вас обавештавамо да ће се обука кандидата и испит одржати у недељу 27. маја 2018., где ће
кандидати полагати писмени и усмени део испита.

Напомена:
Кандидати сами сносе путне трошкове у вези са семинаром/испитом, изузев ако РКС не
одлучи да рефундира те трошкове.
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Испит за звање Регионални  судија

Обавештавамо вас да Судијска комисија КТ КСС организује 27. маја 2018. године у Крагујевцу испит
за  стицање звања Регионлни  судија.  Молимо вас  да  евентуалне  кандидате  из  вашег  РКС који
задовољавају услове прописане Правилником о испитима и категорзацији кошаркашких судија КСС
(молимо вас да посебно обратите пажњу на одредбе чл 5 и чл 31) пријавите на имелј адресу СК КТ
КСС skkss@kss.rs  најкасније до 27.04.2018. на за то прописаном обрасцу. 

Посебно вам скрећемо пажњу да кандидати за стицање звања Регионални судија треба
да су увршетени на листу тројице кандидата са листе ваше 2.РМЛ за напредовање на
листу  1.МРЛ  за  сезону  2018-19.  Кандидатура,  односно  пријава  кандидата  који
неиспуњавају овај услов неће бити прихваћена те вас молимо да такве кандидате ни не
пријављујете.

Уједно вас обавештавамо да ће се обука кандидата и испит одржати у недељу 27. маја 2018., где ће
кандидати полагати писмени и усмени део испита.

Напомена:
Кандидати сами сносе трошкове путне трошкове у вези са семинаром изузев ако РКС не
одлуче да рефундирају те трошкове.

За све додатне информације стојимо вам на располагању.

Срдачан поздрав.

     Судијска комисија КТ КСС
     Председник
  Миодраг Личина

Копију доставити: 
Потпредседник за тамичења Ксс, Душан Пројовић
Координатор КСС, Бошко Аџић
Председник КТ КСС, Бранко Лозанов
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