
 

 
 

 

 

Београд, 25.08.2021. 

 
 
Кошаркашким судијама које приступају тестирању физичке припремљености и тесту правила 
игре пред сезону 

2021/22 

Регионалним координаторима за суђење и лицима овлашћеним за спровођење тестирања 

 
 
Предмет: Тест физичке припремљености и тест правила игре судија пред сезону 2021/22-

заштитне мере у вези “COVID-19” 

 
 
Поштовани, 

 
 
На заједничком задатку очувања здравља свих лица укључених у тестирање неопходно је да се сви 

придржавају мера заштите и правила понашања, посебно сачињених за период пандемије COVID-19, 

како је у наставку наведено: 

1. Регионални координатори/лица овлаштена за тестирање су дужна да обезбеде потпуно 

поштовање заштитних мера предвиђених овим документом, 

2. Могуће је тестирање физичке припремљености спровести на отвореном терену при чему треба 

водити рачуна о квалитету подлоге како би се избегле евентуалне повреде судија (тврда или 

клизава подлога,…), 

3. У случају да се тестирање спроводи у затвореном простору - спортској дворани, сва лица која 

присуствују тестирању дужна су да се придржавају мера које су прописане од стране 

одговорног/овлаштеног лица дворане, 

4. Пре него што приступе тестирању физичке припремљености судије треба да доставе важеће 

лекарско уверење о здравственој способности за обављање дужности кошаркашког судије (не 

старије од 5 дана од дана када се спроводи тестирање) и потписан образац „Изјава-COVID 

19”, 



 

5. Судији који не испуни прописане услове наведене под тачком 4. неће бити дозвољено 

да приступи тестирању, 

6. За време мерења висине и масе судија, као и снимања из профила судије и сва лица 

укључена у мерење дужна су да ОБАВЕЗНО носе заштитне маске 

 

7. 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. 

8. У једној групи судија која се трчи тести физичке припремљености, број судија не може бити 

већи од 8 (осам), распоређених на међусобно једнаким растојањима на дужини од 15 метара, 

колико износи ширина кошаркашког терена почев од бочне линије која је ближа лицу које 

спроводи тестирање, 

9. У случају да на једном отвореном терену или у спортској дворани треба да трчи две или више 

група судија, лице које спроводи тестирање дужно је да обезбеди довољан временски размак 

између спровођења мерења и тестирања судија које не припадају истој групи, као би се избегла 

беспотребна окупљања и сусрети између судија, 

10.  Сва лица која присуствују тестирању дужна су да се придржавају свих наредби, одлука, 

препорука и других аката прописаних од стране државних органа, а која се односе на пандемију 

COVID 19, 

11.  Судија које пред тестирање осећа главобољу, болове у грудима и/или другим 

деловима тела, повишену температуру, срчане тегобе, малаксалост,… и слично, 

дужан је да о томе обавести лице које спроводи тестирање. За тог (такве) судију(е) 

биће организовано накнадно тестирање када судија процени да је спреман за 

тестирање и обавести писменим путем о томе СК ТК КСС. 

12.  У случају да неко лице не поштује напред наведене мере лице које спроводи 

тестирање је дужно да то лице одстрани са тестирања. 

13.  Регионални координатори/лица овлаштена за тестирање су дужна да обезбеде просторију за 

полагање теста правила игре, у којој ће бити довољан број места за све присутне судије уз 

обавезан размак између сваког судије. За време трајања теста правила игре сва лица су дужна 

да носе заштитне маске. 

 
 

 
СК КТ КСС 

председник 

Миодраг Личина 


