
 

 

Београд, 26.08.2021. 

ПОЗИВ 
 

ЗА ТЕСТИРАЊЕ СУДИЈА/ ПРЕД СЕЗОНУ 2021/22  
ЛИСТА ТАКМИЧЕЊА 1. МРЛ/2. МРЛ/1. ЖРЛ  

КОЈЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У НОВОМ САДУ, ЗРЕЊАНИНУ И КОВИНУ                                                        
У НЕДЕЉУ 12.09.2021. ГОДИНЕ  

 

 

 
НЕДЕЉА  12.09.2021. 

 
- НОВИ САД, ХАЛА „СПЕНС“, УЛИЦА СУТЈЕСКА 2 
- ЗРЕЊАНИН, „КРИСТАЛНА ДВОРАНА“, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 100  
- КОВИН, ХАЛА ОШ“ЂУРА ЈАКШИЋ“  УЛИЦА ЈНА 34 

 
 

ВРЕМЕ 
 

АКТИВНОСТ НОСИОЦ АКТИВНОСТИ 

11:00-11:30 Долазак кандидата и мерење 
-пријављивање 
-предаја лекарских уверења 
-мерење висине,масе, провера физичког изгледа 

Регионални 
координатор за 

суђење/овлашћено 
лице  

11:30-13:00 

 
Тест физичке припремљености 
 

Регионални         
координатор за 

суђење/овлашћено 
лице 

 

 Тест познавања Правила игре  

-судије раде тест код куће и предају га овлашћеним 
лицима пре теста физичке спреме. 

Тест ће бити достављен судијама најкасније до 
10.09.2021. године 

 

 

Регионални 
координатор 



 

 

 

НАПОМЕНЕ:  

1. Све судије су дужне да на тестирање донесу ОДГОВАРАЈУЋЕ ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ О 
ЗДРАВСТВЕНОЈ СПОСОБНОСТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДУЖНОСТИ КОШАРКАШКОГ СУДИЈЕ.  
 

2. Сва лица која присуствују тесту провере физичке припремљености судија дужна су да 
доставе попуњен и потписан образац „Изјава-COVID 19”. 

 

3. Регионални координатори за суђење/овлашћена лица за спровођење теста провере 
физичке способности судија дужна су да спроведу све заштитне мере како је то 
наведено у допису „Тест физичке припремљености-заштитне мере у вези са COVID-
19”. 
 

4. На основу одредби Правилника о службеним лицима, службено лице које не положи 
било који тест или оправдано изостане са овог тестирања има право на поправно 
тестирање које неће бити одржано пре трећег одиграног кола одговарајућег 
такмичења. 

 

5. И ове сезоне одговарајући физички изглед судија биће одређиван за кандидате за све 
листе судуја сениорских такмичења у организацији КСС (савезни 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. 

6. У случају евентуалне спречености да присуствујете било којој активности на 
семинару обавестите дописом СК КТ КСС на имејл адресу ksns2@eunet.rs  у којем ћете 
образложити разлоге спречености доласка на семинар-тестирање. 

 

За све додатне информације стојимо вам на располагању. 

 

Срдачан поздрав 

                

               Судијска комисија КТ КСС 
                              Председник 

        Миодраг Личина  

mailto:ksns2@eunet.rs

