СЕМИНАР ЗА ДЕЛЕГАТЕ СУПЕР ЛИГЕ
у Београду 08. септембра 2018.године
На предлог Комисије за стручно усавршавање делегата УО ЗД РСС, а на основу овлашћења из
члана 13. став 1. тачка 3. и 4. Статута заједнице делегата РСС, Управни одбор ЗД РСС је на
својој 13.седници одржаној електронским путем дана 29.августа 2018.године, једногласно
усвојио Одлуку о организацији и реализацији једнодневног семинара делегата пред почетак
јесењег дела такмичарске 2018/19. године.
Пошто је истог дана заказан Семинар службених лица која ће обављати дужности судија,
делегата и контролора на утакмицама СРЛС у наступајућој такмичарској сезони, на основу
извршених консултација договорено је да семинар буде организован у сарадњи са
Такмичарском комисијом РСС и са Директоримa СРЛС A и Б лиге, 08.септембра 2018.године
(субота) у Београду у хотелу ''М'', са следећим програмом и планираном сатницом за
делегате:
1. 09:30 Долазак и пријава за семинар
2. 10:00 Комисија за стручно усавршавање делегата: Тестирање делегата
3. 11:00 Састанак Директора СРЛС А и Б – анализа рада службених лица у протеклој
такмичарској сезони и смернице за рад у наредној такмичарској сезони
4. 12:30 Пауза
5. 13:00 Правила игре – Дрaган Начевски, члан Такмичарске комисије ЕХФ и први човек
судијске струке ЕХФ
6. 14:30 Ручак
7.15:30 Обавезе делегата пре, за време и после утакмице – Небојша Видановић, председник
Стручне комисије – припрема за сезону 2018/19
8.16:30 Резултати теста и затварање семинара делегата
Одлуком У.О. ЗД РСС одређена је висина чланарине за делегате Супер А у износу од 6.000,оо
динара и за делегате Супер Б у износу од 5.000,оо динара која се искључиво уплаћује на
пословни рачун Заједнице делегата РСС број 160- 487116-33
Тест за делегате ће имати највише 25 питања из два дела. На тестирању су питања из
Каталога ИХФ Правила игре према одлуци Управног одбора ЗД РСС са упутством које је
објављено 18.јула 2018. на веб страни ЗД РСС о поглављима која се примењују, док је
други део питања из аката о такмичењу које припремају директори. Присуство семинару је
услов за добијање лиценце службеног лица за наступајућу такмичарску сезону.
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