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РАЗГОВОР СА СУДИЈАМА ПОСЛЕ УТАКМИЦЕ 
(упутство) 

 
Поштовани, 

 
 Следећа процедура мора бити испоштована од стране свих делегата и судија за време 
састанка после утакмице у вези са анализом учинка судија на утакмици. 
 

1. Сваком судији морате поставити иста питања  следећим редоследом  
 

Механика 2 судија I Судија II Судија - 

 
2. Питања која се постављају: 

а) Које је твоје мишљење о утакмици коју си управо одсудио? 
б) Које је твоје мишљење о тимском раду (судије на терену, сарадња са 
     делегатом и помоћним судија? 
в) Које је твоје мишљење о твом суђењу на данашњој утакмици? 
г) Ако би требао да судиш исту утакмицу поново шта би променио у свом 
   суђењу у   односу на данашњу утакмицу? 

 
3. Када све судије одговоре на ваша питања онда ви треба да изнесете ваше мишљење у 

вези са суђењем према истом редоследу којим сте поставили питања. Сваки коментар 
судија који би утицао на дужину вашег излагања у вези са суђењем повлачи за собом 
скраћење ваших припремљених коментара на прихватљиву меру. ВАШЕ ПОВРАТНЕ 
ИНФОРМАЦИЈЕ СУ У ВЕЗИ СА СУДИЈАМА И СУЂЕЊЕМ, С ЈЕДИНИМ  ЦИЉЕМ - ДА 
БИ СЕ УНАПРЕДИЛО ИСТО. 
 

4. Ваше повратне информације (делегати) ТРЕБА ДА СУ ЈЕДНОСТАВНЕ И НЕ ТРЕБА 
ПРИЧАТИ „КЊИГЕ“ у оквиру КОМЕНТАРА. Посебан акценат у оквиру напред наведених 
питања ставите на: 
а) Контролу игре-утакмице, 
б) Тимски рад, 
в) Критеријум, и  
г) Механику суђења. 

 
5. УВЕК ПОКУШАВАЈТЕ ДА БУДЕТЕ ПОЗИТИВНИ чак и ако суђење није било на 

задовољавајућем нивоу, ми смо ту да помогнемо судијама и подржимо их у 
напорима да суђење буде што квалитетније. 
 

6. Циљ разговора је да судије добију конструктивне повратне информације које 
ће им омогућити да унапреде  своје навике/стандарде. 

 
7. Молимо вас да ваша међусобна комуникација буде у складу са одредбама 

Кодекса-уљудна и културна са одговарајућом дозом поштовања и толеранције. 
 
                                                                                        

   
  Судијска комисија КСВ    


