ПРАВИЛНИК О ДЕЛЕГИРАЊУ
СУДИЈА И ДЕЛЕГАТА

Београд, фебруар 2011.год.

ПРАВИЛНИК О ДЕЛЕГИРАЊУ
СУДИЈА И ДЕЛЕГАТА
На основу Статута Удружења клубова коаркашке лиге Србије – УККЛС и
Пропозиција такмичења делегирање судија и делегате у надлежности је директора
такмичења и судијске комисије, а у складу са овим правилником који је донело
Председништво УККЛС на својој седници дана 07. Фебруара 2011.године у Београду.
Суштина, садржај и сви детаљи жребања дефинисани су овим правилником
које је прописало Председништво УККЛС.
Члан 1.
Председник Судијске комисије обавезан је да заједно са члановима судијске комисије
пред почетак сваке такмичарске сезоне организује и спроведе тестирање судија и на
бази тога направи предлог ранг листе судија подељених у три групе са најмање 10 а
највише 15 судија по групи. Овај предлог Председник Судијске комисије усаглашава са
Директором такмичења и као такав доставља на коначно усвајање Председништву УК
КЛС.
Члан 2.
Тестирање судија извршиће се кроз следеће тестове:
- тест познавања правила игре,
- тест познавања пропозиција такмичења,
- тест познавања правилника о такмичењу,
- тест физичке припремљености.
Председник Судијске комисије и чланови дужни су да сачине критеријуме оцењивања
судија на тестирању, оцене од 1 до 5 за сваки од тестова. Критеријуме оцењивања
Председник Судијске комисије усаглашава са Директором такмичења и као такав
предлог подносе Председништву УККЛС на усвајање. У оквиру овог предлога потребно
је сачинити и усаглашен предлог критеријума оцењивања судија на утакмицама, од
стране Председника Судијске комисије и Директора такмичења, који усваја
председништво.
Члан 3.
Иста процедура из члана 2. (претходни члан) примењује се за тестирање и оцењивање
делегата и на бази оцена формира се предлог ранг листе делегата, усаглашен између
Председника Судијске комисије и Директора такмичења у складу са Фиба правилима.
Председништво УККЛС усваја коначну листу делегата.
Члан 4.
Судије и делегати се делегирају за утакмице жребом; средом за коло које се игра
субота/недеља, а понедељком за коло које се игра среда/четвртак.
Члан 5.
На основу чланова 2 и 3 овог правилника Председник Судијске комисије и директор
такмичења дужни су пре почетка лиге-сваке сезоне да изврше расподелу судија у три
групе (I;II;III) и делегата у оквиру јединствене листе, што ће бити усвојено од
Председништва УККЛС.

Члан 6.
Групе судија се праве на бази оцена:
I група-оцена већа од 4
II група-оцена већа од 3 а мања од 4
III група-оцена већа од 2,5 а мања од 3
У оквиру групе судија прави се листа судија са именом и презименом и оценом –
просечном оценом.

Члан 7.
Јединствена листа делегата прави се са именом и презименом и просечном оценом.

Члан 8.
За сваког судију у оквиру групе извлаче се бројеви пред почетак лиге на седници
Председништва. Судије су по бројевима распоређене у три „шешира“ где сваки
представља групу (I;II;III). За сваку утакмицу Кошаркашке лиге србије-КЛС жребају се по
тројица судија, из сваке групе по један. Директор такмичења дужан је да води рачуна о
равномерној заступљености ангажовања судија у току лиге.
Члан 9.
За сваког делегата са јединствене листе извлаче се бројеви пред почетак лиге на
седници Председништва. За сваку утакмицу КЛС жребају се по један делегат. Директор
такмичења дужан је да води рачуна о равномерној заступљености ангажовања
делегата у току лиге.
Члан 10.
Директор такмичења пред свако коло обавезан је да од судија и делегата добије
информацију о њиховој евентуалној заузетости кроз ангажовање у оквиру ФИБА, УЛЕБ,
ЕЛ и НЛБ такмичења која имају приоритет у односу на КЛС. Сва остала међународна
такмичења немају приоритет у односу на КЛС. Судије и делегати имају право избора о
чему морају да обавесте директора такмичења. Директор је дужан да води евиденцију
о заузетости судија и делегата у међународним такмичењима и њиховој спречености
за ангажовање у КЛС. Судије/делегати који су спречени за ангажовање у КЛС не улазе у
шешир за жребање у том колу.
Члан 11.
Директор такмичења дужан је да за судије/делегате води преглед ангажовања по
колима КЛС како би се могла сагледати равномерна заступљеност сваког
судије/делегата у утакмицама КЛС. Овај преглед после сваког кола мора да буде на
сајту КЛС.

Члан 12.
Председник Судијске комисије дужан је да пред свако коло одреди члана судијске
комисије који ће присуствовати на одређеној утакмици са које је дужан да достави
оцене о раду судија.
Члан 13.
Председник Судијске комисије и Директор такмичења дужни су да систематизују оцене
судија и на бази тога стално ажурирају ранг листу судија кроз просечну оцену.
Извештај о кретању просечних оцена судија обавезно презентирају најмање једанпут
месечно Председништву УККЛС као и заступљеност у ангажовању судија и делегата.
Члан 14.
Директор такмичења има право на предлог Судијске комисије да суспендује судију и
делегата. Директор је дужана да у року од 48 часова овакву ситуацију образложи
Председништву УККЛС и након тога донесе коначну одлуку. Директор има право да на
бази процене утакмице висиког ризика затражи од Председништва делегирање судија
и делегата изузимањем жреба; коначну одлуку о овом предлог доноси Председништво
УККЛС.
Члан 15.
Директор такмичења и Председник судијске комисије предлажу Председништву УККЛС
ревидирање листа судије и делегата, а на бази просечне оцене, на полусезони, пред
почетак Супер лиге, пред почетак PLAY OFF-а и пред почетак Финала PLAY OFF-а.
Заступљеност судија и делега треба да буде равномерна у свим фазама такмицења
(КЛС;СЛС;Плеј оф и финале Плеј оф-а). Коначне листе усваја Председништво.
Члан 16.
Пре почетка Супер лиге Србије (СЛС) листа судија своди се на 21 судију распоређених у
три групе од по 7 (седам) судија рангираних на основу просечних оцена. Жребање
судија за СЛС врши се по принципима датим у члану 8. овог правилника. Коначну листу
од 21 (двдесетједног) судије усваја Председништво УККЛС.
Члан 17.
Пре почетка PLAY OFF-a листа судија своди се на 15 судија распоређених у три групе од
по 5 (пет) судија рангираних на основу просечних оцена. Жребање судија за PLAY OFF
врши се по принципима датим у члану 8. овог правилника. Коначну листу од 15
(петнаест) судија усваја Председништво УККЛС.
Члан 18.
Пре почетка Финала PLAY OFF-a листа судија своди се на 9 судија распоређених у три
групе од по 3 (три) судије рангираних на основу просечних оцена. Жребање судија за
Финале PLAY OFF врши се по принципима датим у члану 8. овог правилника. Коначну
листу од 9 (девет) судија усваја Председништво УККЛС.

Члан 19.
Критеријуми за вредновање судија засновани су на оценама које судије добијају за
одсуђене утакмице. Оцене судијама су у распону од 1 до 5 и њих дају чланови судијске
комисије (посебно) и делегати (посебно). Оцене се достављају Председнику Судијске
комисије у затвореној форми најкасније 24 часа по одиграној утакмици, а исти их
прослеђује директору такмичења..
Члан 20.
На крају сезоне Директор такмичења и Председник судијске комисије праве коначну
ранг листу судија за ту сезону коју усваја Председништво УККЛС у року од 15 дана по
завршетку лиге. Председништво ће у складу са економским могућностима направити
правилник о награђивању најбољих судија на ранг листи.
Члан 21.
Директор такмичења и Председник Судијске комисије имају обавезу да се стриктно
придржавају принципа датих у овом правилнику без права на било какав компромис
са било ким и било којим ауторитетим. Обавезни су да стално извештавају
Председништво УККЛС.
Члан 22.
Директор такмичења дужан је да води рачуна да ниједан судија/делегат не може
судити истом клубу два пута узастопце. Судија/делегат због наведеног разлога не губи
право жребања и враћа се у жребање за наредно извлачење у том колу.
Члан 23.
У жребању судија/делегата не постоји градска неутралност и све судије конкуришу за
суђење свих утакмица када се ради о територијалном принципу.
Члан 24.
Жребање је јавно и врши се у седишту УККЛС, Београд, Сазанова бр.83. Жребање се
може вршити само за једно коло и нема полудиригованог жреба.
Члан 25.
Тумачење, измене и допуне овог правилника врши Председништво УККЛС.
У Београду, 07. Фебруара 2011. Године
Председник УККЛС
.................................................
(Зоран Биорац)

