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На основу Члана 32. Статута Рвачког савеза Србије, члана 100. Закона о спорту и члана
2. Спортских правила Рвачког савеза Србије, Управни одбор Рвачког савеза Србије на седници
одржаној 07.10. 2016. г. усвојио је

ПРАВИЛНИК О СТРУЧЊАЦИМА У СПОРТУ И СЛУЖБЕНИМ
ЛИЦИМА У РВАЧКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Стручњаци у спорту су она лица који обављају друге стручне послове у спорту, у складу
са Законом о спорту, а која имају одговарајуће образовање за те врсте послова и доприносе
остваривању спортских активности и спортских делатности у РСС.
1. Стручњаци у рвачком спорту су:
1.
рвачке судије,
2.
рвачки делегати,
3.
секретари,
4.
лекари,
5.
физиотерапеути
6.
масери,
7.
психолози,
8.
спортски менаџери,
9.
спортски посредник
10.
спортски саветник
11.
остали стручњаци у спорту који доприносе успешном раду сп. удружења
2. Остала званична лица у РСС и рвачким спортским удружењима
1.
председник,
2.
заступник,
3.
чланови органа управљања,
4.
чланови надзорног одбора,
5.
директор,
6.
спортски директор.
3. Остала званична лица на рвачком такмичењу:
1.
табелари,
2.
званични представници клубова,
3.
мериоци времена,
4.
спикери,
5.
редари,
6.
сниматељи
7.
хигијеничари
Члан 2.
Правилником о стручњацима у спорту и осталим службеним лицима у спорту (у даљем
тексту: Правилник), уређују се питања везана за рад и унутрашњу организацију рада рвачких
судија Рвачког савеза Србије (у даљем тексту – РСС), рад и унутрашњу организацију рада
рвачких делегате РСС, као и рад свих осталих званичних лица која обављају поједине послове
везане за организацију спортских такмичења у оквиру РСС.
3

ПРАВИНИК О СТУЧЊАЦИМА У СПОРТУ И СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА У РСС
Члан 3.
Сви стручнајци у спорту (судије, делегати…) као и остала званична лица наведена у
овом Правилнику су дужни да поштују све нормативне акте РСС (Статут, правилнике, одлуке…)
и да их примењују у пракси из свог делокруга рада и активности.
За свако кршење аката РСС од стране стручњака у спорту и осталих званичних лица
биће покренут дисциплински поступак и изречене казне у случају утврђене одговорности због
чињења или не чињена радњи које су стручњацима у спорту и осталим званичним лицима дате
као задатак.
Сваки напад, како физички и тако и вербални, од стране других субјеката у рвачком
спорту (рвача, спортских радника, публике и др.) биће строго кажњаван на основу
Дисциплинског правилника РСС.

1. РВАЧКЕ СУДИЈЕ
Члан 4.
Карактеристични послови рвачког судије јесу: суђења на рвачким такмичењима по
националним и међународним правилима рвања; учествовање у раду судијских органа и
удружења у којима су судије изабране или регистроване.
Евиденцију рвачких судија води канцеларија РСС. Подаци о рвачким судијама се
објављују на званичом интернет сајту РСС.

1.1.

КАТЕГОРИЗАЦИЈА СУДИЈА
Члан 5.

Рвачке судије РСС разврставају се у укупно 8 категорија (2 националне категорије и 6
међународних категорија) и то:
1. Национални судија II категорије
2. Национални судија I категорије
3. Међународни судија III категорије
4. Међународни судија II категорије
5. Међународни судија I категорије
6. Међународни судија I С (супериорити)
7. Међународни судија – Супервизор
8. Међународни судија - Инструктор.

1.2. УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗА РВАЧКОГ СУДИЈУ
Члан 6.
Послове рвачког судије на такмичењима РСС могу да обављају само судије који испуне
следеће услове:
- да имају завршено најмање средње обазовање III степена,
- да су положили практични и теоретски испит за рвачке судије,
- да имају лекарски преглед о утврђивању здравственог стања,
- да имају важећу лиценцу за текућу годину,
- да нису правоснажно кажњени издржавањем затворске казне дужом од 6 месеци,
- да испуњавају услове из Павилника о номенклатури спортских звања и занимања.
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1.3. ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СУДИЈА
Члан 7.
Управни одбор РСС доноси Судијски правилник који регулише сва остала питања
везана за суђење, полагање и напредовању у судијским звањима који је усаглашен са
одедбама Закона о спорту, подзаконским актима, правилима UWW (Светске рвачке
федерације), а која нису регулисана овим Правилником.
Члан 8.
Категоризација судија се врши једном годишње у децембру месецу кад су у питању
судије националне категорије. Категоризацију међународних судија врши Светска рвачка
федерација (UWW) на основу својих правила.

1.4. ПОЛАГАЊЕ СУДИЈСКОГ ИСПИТА
Члан 9.
Звање судије стиче се путем испита. Програм за полагање испита је јединствен за
територију Републике Србије. Испитна процедура се спроводи на основу одредби овог
Правилника и у складу са Правилником о номенклатури спортских звања и занимања.
Члан 10
За полагање испита за судију кандидат подноси молбу-пријаву Комисији за полагање за
рвачког судију и прилаже следећа документа:
1. извод из матичне књиге рођених,
2. копију дипломе о највишем степену образовања (намање III степен стручне спреме),
3. биографију о спортском раду у клубу и РСС,
4. доказ о рвачком стажу,
5. лекарско уверење,
6. да није под казном или суспензијом у рвању или да није правоснажно осуђен на
затворску казну дужу од 6 месеци (прилаже се потписана Изјава).
Образац за доказ о рвачком стажу, биографија о спортском раду у спорту и рвању, као и
изјава да није под казном или суспензијом у рвању или да није правоснажно осуђен на
затворску казну, налази се у прилогу овог Правилника.
Члан 11.
Испит за Националног судију II категорије може да полаже кандидат који није млађи од
18 година и старији од 35 година у време пријаве за испит.
Кандидат за судију мора бити примерног владања, постојаних морално – спортских и
карактерних особина, дисциплинован, храбар и правичан.

1.
2.
3.
4.

Члан 12.
Испит не може да полаже:
лице које је дисквалификовано одлуком надлежног органа организације из области
физичке културе и спорта,
лице које се налази под суспензијом или казном забране вршења функција у спорту у
време трајања суспензије односно казне,
лице које је правоснажном пресудом надлежног суда осуђено за кривична дела нечасне
природе, као и лице против кога се, по том основу, води кривични поступак,
лице коме здравствени разлози и физички изглед онемогућавају вршење судијске
дужности.

Члан 13.
Испитна комисија за теоријски и практични део састоји се од три члана. Испитну
комисију именује Судијска комисија из реда судија са положеним испитом за судију
међународне категорије.
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Члан 14.
Испит се састоји из теоријског и практичног дела.
Теоријски део испита се састоји у провери знања из Правила рвања, прописа РСС који
се односе на организацију такмичења и познавање вођења табеле такмичења.
Теоријски део испита се састоји из два дела. У првом делу се полаже тест из познавања
Правила рвања и нормативних аката РСС, који се односе на организацију такмичења. Тест
садржи 20 питања и траје 45 минута. Кандидат који од овог броја питања не буде имао 12
тачних одговора, није положио испит и не излази на практични део испита. У другом делу
теоријског испита попуњава се табела такмичења. Кандидат који не испуни правилно табелу
такмичења не позива се на практични део испита.
Практични део испита се састоји у провери практичног знања у суђењу рвачке борбе.
Испитна комисија води записник о испиту. Образац записника са судијског испита
налази се у прилогу овог Правилника.
Члан 15.
На основу извештаја Испитне комисије о положеном испиту Судијска комисија РСС
предлаже Управном одбору РСС да прогласи Националног судију II категорије и објављује
одлуку на званичном интернет сајту РСС и писмено обавештава судије који су били на
полагању.
О положеном испиту и стицању звања Управни одбор РСС издаје писмени документ –
Уверење.
Члан 16.
Након положеног испита Национални судија II категорије може бити одређен за суђење
на такмичењу: јуниора, кадета и пионира.
Члан 17.
Национални судија II категорије обавезан је да у току две године одсуди најмање 15
рвачких такмичења да би стекао услов за полагање испита за звање Национални судија I
категорије.
По истеку рока од две године и одсуђених најмање 15 рвачких такмичења Национални
судија II категорије подноси мплбу за напредовање у судијском звању. На основу писмене
молбе Судијска комисија може да одобри излазак на теоретски и практични део испита, ради
превођења у више звање националног рвачког судије (Национални судија I категорије).
Теоријски део испита се састоји из два дела. У првом делу се полаже тест из познавања
Правила рвања и нормативних аката РСС, који се односе на организацију такмичења. Тест
садржи 20 питања и траје 45 минута. Кандидат који од овог броја питања не буде имао 15
тачних одговора, није положио испит и не излази на практични део испита. У другом делу
теоријског испита попуњава се табела такмичења. Кандидат који не испуни правилно табелу
такмичења не позива се на практични део испита.
Члан 18.
Након истека две године судијског стажа у категорији Националног судије I категорије
може по испуњености прописаних услова за напредовање (да је одсудио најмање 40 рвачких
такмичења) да Судијској комисији РСС поднесе до 30. новембра текуће године молбу за
полагање за Међународног судију III категорије.
Напредовање Међународних судија свих категорија врши се на основу правилника
UWW, а на основу основу одлуке Управног одбор РСС, а након достављеног мишљења
Судијске комисије РСС.

1.5. УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗА МЕЂУНАРОДНОГ СУДИЈУ
Члан 19.
Рвачке судије које су стекле услове за напредовање у међународним категоријама
суђења и судије I Националне категорије који желе да први пут полажу за међународног судију,
подносе молбу судијској комисији РСС. Рок за подношење молбе је 1. новембра текуће године.
Судијска комисија РСС разматра приспеле молбе и предлаже Управном одбору РСС
судије које могу да полажу за вишу судјску категорију или судије I Националне категорије који
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могу да полажу за међународног судију III категорије до 1. децембра текуће године који
испуњава прописане услове од стране UWW.
Управни одбор до 31. децембра текуће године доноси одлуку о томе којим судијама ће
бити дозвољено да полажу за вишу међународну категорију.
Судије који би могли да полажу за међународног судију III категорије морају да испуне
следеће услове:
1. да на дан 1. јануара, текуће године није старији од 40 година,
2. да је у последње четири године судио минимално 50 рвачких такмичења (појединачна и
екипна),
3. да је у години у којој се предлаже приказао истакнут квалитет суђења,
4. да говори или довољно разуме енглески језик да би могао да се споразуме са колегама,
делегатом и стручним посматрачем суђења, да разуме инструкције које му се дају и да
прецизно влада стручним изразима у вези са суђењем и такмичењем (подношење
извештаја, саопштавање својих одлука и захтева у вези са суђењем, путовањем и др.).

1.6. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ СУДИЈСКОГ КАДРА
Члан 20.
Стручно усавршавање судија постиже се путем општих стручних семинара, и семинара
за лиценцирање.
Судија је обавезан да се стално стручно усавршава и да прати иновације у Правилима
рвања и нормативних аката РСС које се односе на организацију такмичења.
Члан 21.
Све активне судије националне и међународне категорије су обавезни да присуствују
семинару за годишње лиценцирање судија.

1.7. ДЕЛЕГИРАЊЕ СУДИЈА
Члан 22.
За свако рвачко такмичење које се налази у Календару такмичења РСС, Судијска
комисија РСС доноси одлуку о броју потребних судија. Поименично делегирање судија врши
Комесар за делегирање судија. Судијска комисија именује Комесара за делегирање рвачких
судија.
Судије делегиране за обављање дужности на одређеном такмичењу, могу да буду
одлуком Комесара за делегирање судија замењени, ако то интереси такмичења захтевају или
ако они сами откажу.
Уколико делегирани судија откаже суђење о разлозима и доказима отказа мора писмено
да обавести Комесара за делегирање судија.
Члан 23.
Одлука о делегирању судија се благовремено саопштава судији преко сајта РСС, или на
други начин обавештавања.
Комесар за делегирање судија мора да води рачуна да се према тежини и значају
такмичења делегирају одговарајуће судије према њиховим способностима и квалитету.
Комесар за делегирање судија мора да води рачуна о економичности организације
рвачких такмичења и да рвачки судије делегира на што је краће релације.

1.8. ОБАВЕЗЕ СУДИЈА НА РВАЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ
Члан 24.
Судија је дужан да суди на такмичењу за које га одреди надлежни орган за делегирање.
Судија је обавезан доследно примењује правила рвања и прописе који се односи на рвачка
такмичења.
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Члан 25.
Давање изјава судија о суђењу у средствима јавног информисања представља прекршај
који се санкционише одредбама Дисциплинског правилника РСС.
Члан 26.
Делегирани судија је дужан да 30 минута пре времена одређеног за почетак мерења
буде у сали за мерење и такмичење.
Члан 27.
Судија је обавезан да такмичење суди у прописаној и за судију одређеној спортској
опреми.

1.9. НАКНАДЕ СУДИЈСКИХ ТРОШКОВА
Члан 28.
Судија, који је одређен да суди рвачко такмичење, има право на одређену накнаду за
обављање службене дужности.
Висину накнаде, из претходног става, утврђује Управни одбор РСС, а на предлог
Судијске комисије РСС.
Када службено лице обавља дужност ван места становања, поред одређене накнаде
наплаћује и путне трошкове према трошковнику који утврђује Управни одбор РСС.
Члан 29.
Судија који наплати веће трошкове или накнаду него што има право по трошковнику,
учинио је прекршај из Дисциплинског правилника РСС, а обавезан је да више наплаћени износ
трошкова врати.
За учињени прекршај сноси одговорност по одредбама Дисциплинског правилника РСС.
Члан 30.
Одређеним судијама за обављање стручних послова: рада у испитним комисијама,
провери теоријског и практичног знања, изради стручних реферата и др. припада одговарајућа
накнада.
Ако судија ове дужности и послове врши ван свог места боравка припадају му и путни
трошкови у складу са одлуком Управног одбора РСС.
Одлуку о висини накнаде за обављање стручних послова, из става 1. овог члана на
предлог Судијске комисије доноси Управни одбор РСС.

1.10. ИЗВЕШТАВАЊЕ О СПРЕЧЕНОСТИ СУЂЕЊА РВАЧКИХ ТАКМИЧЕЊА
Члан 31.
Судија је дужан да благовремено и писменим путем обавести орган за делегирање
судија РСС, ако је спречен из било ког разлога, да неће моћи да суди на делегираном
такмичењу.
Члан 32.
Судија, који из оправданих разлога не може да обави дужност за коју је делегиран,
дужан је да откаже суђење писмено, е-маилом, телеграмом или факсом, а у изузетно
оправданим случајевима отказ се може саопштити телефонским путем и то 24 часа пре
времена утврђеног за почетак рвачког такмичења.
Рок из става један овог члана подразумева обавезу судије да обавештење о отказу
суђења мора бити код органа за делегирање судија до рока из предходног става. Отказ мора
бити писмено образложен.
Уколико судија два пута неоправдано откаже суђење на рвачким такмичењима
аутоматски се брише са листе суђења за ту календарску годину.

8

ПРАВИНИК О СТУЧЊАЦИМА У СПОРТУ И СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА У РСС
Члан 33.
Судије су обавезне да о свакој промени места боравка, адресе стана, е-меила или
пријављених бројева телефона за комуникацију у року од 48 часова, писмено обавесте орган
за делегирање судија РСС.
Члан 34.
Судија који се налази на боловању из личних разлога, не може за то време да суди
рвачко такмичење.
Судија који користи боловање због болести члана породице може за то време да суди
рвачко такмичење.

1.11. СУДИЈСКА ЛИЦЕНЦА И АМБЛЕМ
Члан 35.
Судија поседује РСС. службену судијску лиценцу коју издаје Судијска комисија чији
изглед одобри Управни одбор РСС.
Национални судија је дужан да за време суђења носи амблем РСС, који је јединствен за
све судије РСС и сва рвачка такмичења на територији Републике Србије.
Судија међународне категорије је дужан да за време суђења носи амблем UWW у
складу са прописима и одлукама UWW на свим рвачким такмичења у земљи и иностранству.

1.12. ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СУЂЕЊУ
Члан 36.
Главни судија на рвачком такмичењу дужан је да најкасније у року од 24 часа по
завршеном такмичењу поднесе писмени извештај органу за делегирање судија преко
канцеларије РСС.
Када се извештај доставља поштом, датум поштанског жига се узима као остављени рок
у ставу један овог члана.
Приликом израде извештаја главни судија је обавезан да детаљно опише инциденте на
такмичењу и у вези са обављеном дужношћу, да образложи искључење спортиста као и
одстрањења службених лица клубова, као и да укаже на недостатке у организацији и
обезбеђењу рвачког такмичења.
Против главног судије који у извештају не наведе све нерегуларности на такмичењу,
недостатке у организацији, не наведе инциденте на такмичењу или не да лошу оцену судијама
који су имали пуно грешака, Комесар за делегирање судија је дужан да покрене дисциплински
поступак.

1.13. МИРОВАЊЕ СТАЖА
Члан 37.
Судија, који се налази под суспензијом надлежног рвачког органа или против кога се
води кривични поступак за кривична дела нечасне природе, не може да остварује своја права
као рвачки судија до окончања поступка.
Члан 38.
Судија националне категорије који је привремено прекинуо суђење због дужег
боловања, привременог рада у иностранству, активног наступања и усавршавања, може да
буде поново уврштен на листу судија у категорији у којој је прекинуо суђење, у којој је био пре
привременог прекида суђења по престанку разлога због којих је привремено прекинуо суђење.
Одлуку о враћању на листу судија доноси Управни одбор РСС, а на предлог Судијске комисије.
На судију међународне категорије који привремено прекине суђење примењују се
нормативна акта UWW.
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1.14. РЕАКТИВИРАЊЕ
Члан 39.
Судија коме је уважена оставка на судијско звање, или судија који је био осуђен од
стране надлежног суда за кривична дела, или је био одстрањен одлуком дисциплинског органа
из рвачке организације, па је касније рехалибитован, може да поднесе молбу за враћање у
чланство рвачких судија.
О молби за реактивирање одлучује Управни одбор РСС након прибављеног мишљења
Судијске комисије.

1.15. ОГРАНИЧЕЊА
Судија – тренер
Члан 40.
Судија који врши дужност тренера не може да обавља судијску дужност на такмичењима
на којима учествују спортисти његовог клуба.
Судија – активни спортиста
Члан 41.
Активан спортиста сениор може да полаже испит за судију. Активни спортиста сениор
може да суди рвачка такмичења у узрасту јуниора, кадета и пионира где не учествују
такмичари из његовог клуба.
Судија – функционер у рвачком клубу
Члан 42.
Судија ангажован као стручњак у спорту (спортски радник) или ако ради професионално
у рвачком клубу не може да врши функцију судије на рвачким такмичењима у којима учествују
спортисти његовог клуба.
Судија и родбинске везе
Члан 43.
Судија не може да суди на истом такмичењу, на којем се налази спортиста који је у
блиским родбинским везама у првом колену.

1.16. ПРЕСТАНАК СУЂЕЊА

1.
2.
3.
4.

Члан 44.
Судија аутоматски престаје да суди у следећим случајевима:
подношењем оставке,
по истеку такмичарске године, у којој је навршио 60. годину живота за међународна
такмичења и 65 година за суђење националних такмичења,
ако је кажњен доживотном забраном вршења функције у рвачком спорту и
на основу правоснажне пресуде суда због кривичног дела нечасне природе.

1.17. КОНТРОЛА СУЂЕЊА
Члан 45.
Судије се, по правилу, контролишу приликом суђења рвачких такмичења. Контролу, по
правилу, спроводи главни судија који је делегиран на сваком судијском такмичењу. Комесар за
делегирање судија, за свако рвачко такмичење децидирано наводи који судија је у функцији
главног судије.
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У случају да на наведеном рвачком тамичењу нема делегата такмичења, главни судија
преузима и улогу делегата рвачког такмичења. Главни судија је у обавези да у извештају са
такмичења, уз остале, податке обавезно напише оцену за сваког судију на такмичењу.
У одређеним случајевима, када то захтева ситуација на такмичењу и интерес судијских
органа, може да се одреди посебна контрола ради увида у вршењу дужности судија и
квалитета суђења.
Извештај Главног судије са рвачких такмичења основно је мерило за рангирање судија.
Обрасци извештаја са такмичења (галвног судије, делегате) и образац оцењивања
судија налази с еу прилогу овог Правилника.

1.18. ЛИСТА СУДИЈА I РВАЧКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ
Члан 46.
За такмичење у I Рвачкој лиги Србије, утврђује се листа рвачких судија. Листу судија
досноси Судијска комисија РСС најкасније месец дана пре почетка лиге.
На листу судија за мечеве I Рвачке лиге Србије може се уврстити судија који има звање
међународног судије. У случају недовољног броја међународих судија на овој листи могу да
буду и судије I Националне категорије.
Делегирање судија за I Рвачку лигу Србије врши Комесар за делегирање судија.

1.19. ОЦЕЊИВАЊЕ СУЂЕЊА
Члан 47.
За суђење на рвачким такмичењима, судије се оцењују бројчаном и описном оценом, а
на основу посебног Правилника које, на предлог Судијске комисије РСС, доноси Управни одбор
РСС.
Члан 48.
Оцењивање рвачких судија на свим рвачким такмичењима која су у календару РСС
врши Главни судија, који је дужан да своју оцену образложи у писменом извештају.
Максимални број бодова који може добити судија на једном рвачком такмичењу је 100
(сто) и то:
1. Тачност доласка на рвачко такмичење
од 0 до15 бодова
2. Одећа (комплетност одеће, уредност…)
од 0 до 15 бодова
3. Однос према: рвачима, тренерима, публици, другим судијама
од 0 до 20 бодова
4. Оцена квалитете суђења на такмичењу
од 0 до 50 бодова

1.20. ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОРГАНИЗОВАЊЕ
Члан 49.
Ради остваривања заједничких циљева и задатака, унапређења суђења и спровођења
стручне и опште политике рвачког спорта и развоја стручних кадрова – судија, формирају се
стручни органи судија и то:
1. Судијска комисија и
2. Удружење рвачких судија Србије.
Делокруг рада Судијске комисије се регулише Правилником о раду сталних и
повремених комисија РСС, а рад Збора суди Удружење рвачких судија Србије регулишу се
Правилима о раду Удружење рвачких судија Србије, у складу са Статутом Рвачког савеза
Србије.

1.20.1. СУДИЈСКА КОМИСИЈА
Члан 50.
Судијска комисија је стручно тело Управног одбора РСС и састоји се од 3 члана.
Задатак Судијске комисије је да спроводи политику РСС у домену који се односи на суђење у
оквиру РСС.
Председника Судијске комисије именује Управни одбор РСС из реда истакнутих
стручњака у рвању. Председник Судијске комисије именује два члана Судијске комисије, које
верификује Управни одбор РСС.
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-
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Члан 51.
Основни послови и задаци Судијске комисије су:
из својих редова именује Комесара за делегирање судија за домаћа и међунаодна
такмичења,
из редова међународних судија именује Комисију за полагање испита за рвачке судије
националних категорија,
на основу извештаја Комисије за полагање испита за рвачке судије предлаже Управном
одбору РСС именовање за национална судијска звања,
на основу извештаја и оцена судија на рвачким такмичењима предлаже Управном одбору
РСС судије за полагање за Међународног судију III категорије,
на основу испуњености услова за напредовање међународних судија у UWW, даје предлог
Управном одбору за судије којима се одобрава полагање за вишу међународну категорију
судија,
организује и спроводи годишњи семинар за лиценцирање судија.

1.20.2. УДРУЖЕЊЕ РВАЧКИХ СУДИЈА СРБИЈЕ
Члан 52.
Удружење рвачких судија Србије чине све активне и хонорарне судије који су платили
чланарину за текућу годину. Удружење рвачких судија Србије бира Председника и чланове
Извршног одбора Удружење рвачких судија Србије на Изборној скупштини која се одржава
сваке четири године.
У случају слабог рада и неактивности председника Удружење рвачких судија Србије и
чланова Извршног одбора, Управни одбор РСС може да смени Председника и чланове
Удружење рвачких судија Србије и да именује вршиоца дужности Председника, до одржавања
прве наредне скупштине Удружење рвачких судија Србије.
Члан 53.
Удружење рвачких судија Србије одржава најмање једном годишње своју скупштину
Основна активност Удружење рвачких судија Србије се своди на следеће активности:
1. доноси Правила о раду Удружења рвачких судија Србије,
2. анализира стање и проблеме судијског кадра, предлаже мере и доноси закључке,
3. разматра питања из теорије и праксе суђења на такмичењима,
4. презентује стручне информације о евентуалним изменама и допунама Правила рвања и
прописа у вези са организацијом рвачких такмичења,
5. ради и остале послове по одлуци Судијске комисије и Управног одбора РСС.

2. ДЕЛЕГАТИ НА РВАЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
Члан 54.
Карактеристични послови рвачког делегата на такмичењима јесу: контрола испуњености
услова за одржавање спортског такмичења у складу са Законом и прописима РСС, контрола
исправности документације спортиста (посебно лекарских прегледа), евидентирање свих
негативних појава на такмичењу, доношење одлука о суспензији спортиста и спортских радника
на рвачким такмичењима, писање пријава против лица које крше прописе, доставаљање
писменог извештаја делегата са рвачког такмичења са свом потребном документацијом,
учествовање у раду удружења делегата у оквиру РСС и остали послови од значаја за рад
делегата.
Члан 55.
Евиденцију делегата води канцеларија РСС. Подаци о делегатима се објављују на
званичом интернет сајту РСС. Образац - Књига чланова делегата налази се у прилогу овог
Правилника.
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Члан 56.
Послове делегата на такмичењима РСС могу да обављају само спортски радници који
испуне следеће услове:
- да имају завршено најмање средње обазовање III степена,
- да су положили тестове за делегате на рвачким такмичењима
- да имају важећу лиценцу за текућу годину

2.1. КАТЕГОРИЗАЦИЈА ДЕЛЕГАТА
Члан 57.
Делегати за рвачка такмичења у РСС разврставају се у две категорије и то:
1. Национални делегат II категорије,
2. Национални делегат I категорије.

2.2. ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ДЕЛЕГАТА
Члан 58.
Послове лиценцирања делегата врши Такмичарска комисија РСС.
По правилу, издавање лиценци врши се једном годишње, а (изнимно) у изузетним
случајевима се лиценце могу издати и у току текуће године под посебним околностима.
Важење издате лиценце је 3 година од дана издавања лиценце од стране Такмичарске
комисије РСС, а на основу одлуке Управног одбора РСС.
За обнављање лиценце неопходно је да делегат присуствује на најмање 3 семинара за
делегате или судије РСС у периоду од 3 године.

2.3. ПОЛАГАЊЕ ДЕЛЕГАТСКОГ ИСПИТА
Члан 59.
Звање делегата стиче се путем испита. Програм за полагање испита је јединствен за
територију Републике Србије. Испитна процедура се спроводи на основу одредби овог
Правилника и у складу са Правилником о номенклатури спортских звања и занимања.
Члан 60.
За полагање испита за делегата кандидат подноси молбу-пријаву Такмичарској комисији
на рвачким такмичењима и прилаже следећа документа:
1. извод из матичне књиге рођених,
2. копију дипломе о највишем степену образовања (намање III степен стручне спреме),
3. биографију о спортском раду у клубу и РСС,
4. доказ о рвачком стажу,
5. лекарско уверење,
6. да није под казном или суспензијом у рвању или да није правоснажно осуђен на
затворску казну дужу од 6 месеци (прилаже се потписана Изјава).
Образац за доказ о рвачком стажу, биографија о спортском раду у спорту и рвању, као и
изјава да није под казном или суспензијом у рвању или да није правоснажно осуђен на
затворску казну, налази се у прилогу овог Правилника.
Члан 61.
Испит за Националног делегата II категорије може да полаже кандидат који није млађи
од 30 година и старији од 45 година у време пријаве за испит. Са навршених 65 година делегат
се аутоматски преводи у почасног делегата и не може више да обавља функцију делегата на
рвачким такмичењима.
Кандидат за делегата мора да буде примерног владања, постојаних морално –
спортских и карактерних особина, дисциплинован, храбар и правичан.
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Члан 62.
Испит не може да полаже:
1. лице које је дисквалификовано одлуком надлежног органа организације из области
физичке културе и спорта,
2. лице које се налази под суспензијом или казном забране вршења функција у спорту у
време трајања суспензије односно казне,
3. лице које је правоснажном пресудом надлежног суда осуђено за кривична дела
нечасне природе, као и лице против кога се, по том основу, води кривични поступак,
4. лице коме здравствени разлози и физички изглед онемогућавају вршење судијске
дужности.
Члан 63.
Такмичарска комисија је у функцији испитне комисије за полагање за рвачке делегате.
Председник Такмичарске комисије је уједно и председник испитне комисије за полагање за
делегата на рвачким такмичењима.
Члан 64.
Испит за делегата се састоји само из теоретског дела.
Теоретски део испита се састоји у провери знања из: Правила рвања, Спортских
правила, као и из познавање Статута РСС.
Да би положио за Националног делегата II категорије неопходно је да на испиту има
минимално 60 од 100 могућих бодова.
Испитна комисија води записник о испиту. Образац записника са делегатског испита
налази се у прилогу овог Правилника.
Члан 65.
На основу постигнутих реултата на испиту, Такмичарска комисија РСС предлаже
Управном одбору РСС да се именују за Националне делегате II категорије кандидате који су
успешно положили тестове. Одлука Управног одбора се објављује на званичном интернет сајту
РСС. Канцеларија РСС писмено обавештава све делегате који су били на полагању о
резултатима испита.
О положеном испиту и стицању звања делегата на рвачким такмичењима, Управни
одбор РСС издаје писани документ – Уверење.
Члан 66.
У категорији Национални делегат II категорије, налази се делегат прве три године од
дана положеног теста за делегата РСС и може да обавља делегатски посао само у узрастима:
јуниора, кадета и у узрастима млађим од 15 година
Након истека рока од 3 године и одрађено најмање 6 делегатских послова на званичним
такмичењима РСС. Национални делегат II категорије може да поднесе молбу за полагање за
виши ниво делегата.
Теоретски део испита за више делегатско звање се састоји у провери знања из Правила
рвања, Спортских правила, као и познавање Статута РСС.
Да би положио за Националног делегата I категорије неопходно је да на испиту има
минимално 75 од 100 могућих бодова.
Испитна комисија води записник о испиту. Образац записника са делегатског испита
налази се у прилогу овог Правилника.
Члан 67.
На основу постигнутих реултата на испиту, Такмичарска комисија РСС предлаже
Управном одбору РСС да се именују за Националне делегате I категорије кандидати који су
успешно положили тестове. Одлука Управног одбора се објављује на званичном интернет сајту
РСС. Канцеларија РСС писмено обавештава све делегате који су били на полагању о
резултатима испита.
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О положеном испиту и стицању звања делегата на рвачким такмичењима за
Националног делегата I категорије, Управни одбор РСС издаје писани документ – Уверење.
Члан 68.
Након положеног испита за Националног делегата I категорије, овај делегат може бити
одређен да обавља посао делегата на рвачким такмичењима у свим узрасним категоријама.

2.4. ОДРЕЂИВАЊЕ ДЕЛЕГАТА ЗА РВАЧКА ТАКМИЧЕЊА
Члан 69.
Такмичарска комисија на основу процене значаја и ризика сваког рвачког такмичења која
се налазе у календару РСС, на почетку календарске године одређује на којим такмичењима ће
бити рвачки делегати, а на којим такмичењима ће ту улогу обављати главни судија на
такмичењу. Овај предлог одлуке мора да потврди Управни одбор РСС.
Председник Такмичарске комисије се налази у улози Комесара за делегирање рвачких
делегата и он најкасније 15 дана пре одржавања такмичења поименично одлучује о имену
делегата на том рвачком такмичењу. Одлука о делегирању судија се благовремено саопштава
судији преко сајта РСС, или на други начин обавештавања.

2.5. ОБАВЕЗА ДЕЛЕГАТА НА РВАЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
Члан 70.
Делегат такмичења (или главни судија ако обавља улогу делегата) дужан је да
канцеларији РСС достави сву документацију са такмичења, најкасније до 24 часа следећег
дана када је такмичење завршено, изузев ако је такмичење у суботу крајњи рок је понедељак
до 24 часа (као крајњи рок достављања рачуна се датум на пошиљци).
Документација коју је делегат такмичења (или главни судија ако обавља улогу делегата)
дужан да достави канцеларији РСС:
1. извештај делегата такмичења,
2. листе мерења,
3. бодне листе,
4. табеле са резултатима,
5. попуњен образац списка осталих званичних лица на такмичењу,
6. лекарски извештај,
7. такмичарске лиценце ако има суспендованих спортиста,
- и осталу документацију са такмичења ако је има,
Образац делегатског извештаја налази се у прилогу овог Правилника.
Недостављање делегатског извештаја са целокупном пратећом документацијом
представља кршење дисциплинског правилника РСС, за који ће се изрећи предвиђене санкције
за овај вид прекршаја.

2.6. НАКНАДЕ ДЕЛЕГАТСКИХ ТРОШКОВА
Члан 71.
Делегат на рвачком такмичењу има право на одређену накнаду за обављање службене
дужности.
Висину накнаде, из претходног става, утврђује Управни одбор РСС, а на предлог
Судијске комисије РСС.
Када службено лице обавља дужност ван места становања, поред одређене накнаде
наплаћује и путне трошкове према трошковнику који утврђује Управни одбор РСС.
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Члан 72.
Делегат који наплати веће трошкове или накнаду него што има право по трошковнику,
учинио је прекршај из Дисциплинског правилника РСС, а обавезан је да више наплаћени износ
трошкова врати.
За учињени прекршај сноси одговорност по одредбама Дисциплинског правилника РСС.

2.7. ДЕЛЕГАТСКА ЛИЦЕНЦА
Члан 73.
Делегат поседује службену делегатску лиценцу РСС. Службену делегатску лиценцу
издаје Такмичарска комисија РСС чији изглед одобри Управни одбор РСС.
Делегат је дужан да делегатску лиценцу покаже лицу задуженом за организацију
такмичења испред техничког организатора.

3. ОСТАЛИ СТРУЧЊАЦИ У СПОРТУ
Члан 74.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Остали стручњаци у спорту који раде у РСС су следећа занимања, и то:
секретари,
лекари,
физиотерапеути,
масери,
психолози,
спортски менаџери,
спортски посредник
спортски саветник
остали стручњаци у спорту који доприносе успешном раду спортских удружења

На основу Закона о спорту, РСС као надлежни национални грански спортски савез за
грану спорта – рвање, мора да има запосленог или ангажованог спортског стручњака или
стручњака у спорту са положеним спортским стручним испитом. Ову обавезу имају и спортски
клубови који се такмиче у највишем националном рангу такмичења (I Рвачка лига Србије).

3.1. ОПИС ПОСЛОВА ОСТАЛИХ СТРУЧЊАКА У СПОРТУ
Члан 75.
Кратак опис послова који раде остали стручњаци у спорту су следећи:

Секретари
Секретари обављају све административно-техничке послове у циљу несметаног
функционисања спортских удружења из рвања. Припремају седнице органа управљања и
скупштине спортског удружења.
Секретари свој посао обављају професионално, хонорарно или волонтерски. Одлуку о
врсти ангажовања секретара доноси извршни орган спортског удружења.
Лекари
Лекари су задужени да се брину о здрављу рвача репрезентативаца као и спортиста
рвача у клубовима члановима РСС. Лекари морају да раде, пре свега, превентивно на заштити
здравља спортиста.
На сваком рвачком такмичењу које се налази у календару такмичења РСС мора да буде
присутан лекар. Улога лекара на спортском такмичењу је да утврди да ли су спортисти
способни за такмичење, пре свега да утврди да ли имају важећи лекарски преглед, и да утврди
да спортиста нема кожна преносива оболења. За време трајања борби лекар пружа прву
медицинску помоћ спортистима. Лекар има овлашћење да прекине рвачки меч ако процени да
ће наставак борбе да угрози здравље спортиста. Председник струњаче је у обавези да поступи
по наредби званичног лекара на такмичењу.
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Лекар на такмичењу је дужан да писмено евидентира све утврђене чињенице везано за
забрану наступа на такмичењу због кожних болести, високе температуре, озбиљне повреде
спортиста. Образац лекарског извештаја се налази у прилогу овог Правилника. Званични лекар
је у обавези да по завршетку такмичења делегату такмичења преда обрасце лекарског
извештаја за сваки проблем који је констатовао у делокругу својих овлашћења.
Недостављање лекарског извештаја представља кршење дисциплинског правилника
РСС, за који ће се изрећи предвиђене санкције за овај вид прекршаја.
Лекарима ангажованим на рвачким такмичењима припада накнада за рад (хонорар) у
висини који одреди Управни одбор РСС. Лекари свој рад у РСС и спортским удружењима свој
рад (два пута си поновио) обављају професионално, хонорарно или волонтерски. Одлуку о
врсти ангажовања лекара доноси извршни орган спортског удружења.
Физиотерапеути
Основни задатак физиотерапеута у раду са националним рвачким селекцијама и у
рвачким удружењима је рад на превенцији повреда, рад на санирању насталих повреда и рад
на што бржем опоравку спортиста након повреда.
Свој рад у РСС и спортским удружењима физиотерапеути обављају професионално,
хонорарно или волонтерски. Одлуку о врсти ангажовања физиотерапеута доноси извршни
орган спортског удружења.
Масери
Основни задатак масера у раду са националним рвачким селекцијама и у рвачким
удружењима је рад на што бржем опоравку спортиста након тренинга и такмичења.
Свој рад у РСС и спортским удружењима масери обављају професионално, хонорарно
или волонтерски. Одлуку о врсти ангажовања масера доноси извршни орган спортског
удружења.
Ппсихолози
Основни задатак психолога у раду са спортистима из националних селекција и у раду са
спортистима у рвачким удружењима је да се створе предуслове да спортисти на такмичењу
психолошки максимално припремљени за изазове који их очекују на рвачком такмичењу.
Свој рад у РСС и спортским удружењима психолози обављају професионално,
хонорарно или волонтерски. Одлуку о врсти ангажовања психолога доноси извршни орган
спортског удружења.
Спортски менаџери
Основни задатак спортских менаџера у раду РСС и рвачким спортским удружењима је
да се као последица њиховог квалитетног рада створе што бољи услови за спровођење свих
планираних спортских активности, како тренажних тако и такмичарских.
Првенствени задатак спортских менаџера је стварање квалитететне шеме организације
рада у спортском удружењу у којем је ангажован, као и обезбеђивање додатних извора
финансирања спортских удружења, не рачунајући овде буџетска средства које спортско
удружење добија из државног прорачуна.
Свој рад у РСС и спортским удружењима спортски менаџери обављају професионално,
хонорарно или волонтерски. Одлуку о врсти ангажовања спортских менаџера доноси извршни
орган спортског удружења.
Спортски посредник
Основни задатак спортских посредника у рвачким спортским удружењима је да се
рвачки трансфери обављају у складу са законским прописима Републике Србије, Светске
рвачке федерације (UWW), као и у складу са свим нормативним атима РСС.
Спортски посредници могу да обављају свој рад професионално, регистровањем овог
посла као своју привредну делатност у складу са законским прописима Републике Србије.
Управни одбор РСС на основу писменог захтева за рад на пословима спортског
посредника у рвачким удружењима издаје дозволу за рад (лиценцу) на пословима спортског
посредника на период до 5 година.
У случају лошег и несавесног рада спортског посредника Управни одбор може да
ускрати дозволу за рад и пре истека рока од 5 година.
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Спортски саветник
Спортски саветници се ангажују у РСС и рвачким спортским удружењима на основу
надлежног извршног органа. У одлуци о ангажовању наводе се послови на којима ради
спортски саветник који су у циљу унапређења рада спортског удружења и постизања што
бољих спортских резултата.
Свој рад у РСС и спортским удружењима спортски саветници обављају професионално,
хонорарно или волонтерски. Одлуку о врсти ангажовања спортских саветника доноси извршни
орган спортског удружења.
3.2. УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА СТРУЧЊАКА У СПОРТУ
Члан 76.
Правилником о номенклатури спортских звања и занимања утврђени су за стручњаке у
спорту типични послови, услови у погледу образовања, односно стручне оспособљености за
стицање звања које морају да испуне стручњаци у спорту који раде ове послове у оквиру РСС.
3.3. ЕВИДЕНЦИЈА СТРУЧЊАКА У СПОРТУ
Члан 77.
Евиденцију стручњака у спорту води канцеларија РСС. Подаци о стручњацима у спорту
се објављују на званичом интернет сајту РСС. Образац - Књига чланова стручњака у спорту у
РСС налази се у прилогу овог Правилника.
Члан 78.
Клубови су дужни у року од 15 дана од дана промена председника, лица за заступање
клуба и секретаре клуба да доставе писмено обавештење и променама. Ово се односи и на
промену контакт података, адресу и телефон клуба и председника, лица за заступање клуба и
секретаре клуба.
4. ОСТАЛА ЗВАНИЧНА ЛИЦА У РСС
Члан 79.
Као службена лица у РСС и спортским удружењима чланицама РСС, уз наведене
спортске стручњаке и стручњаке у спорту, сматрају се су и она лица који су ангажовани на
појединим функцијама или пословима у РСС рвачким удружењима, и то:
1. председник,
2. заступник,
3. чланови органа управљања,
4. чланови надзорног одбора,
5. директор,
6. спортски директор.
Канцеларија РСС води евиденцију свих осталих званичних лица у чланицам РСС.
Спортска удружења чланови РСС дужни су у року од 15 дана од промене неког службеног лица
доставити одлуку о именама неког службеног лица. Недостављање података о промени
званичног лица у спортском удружењу сматра се кршењем одредби Дисциплиског правилника
РСС,
5. СЛУЖБЕНА ЛИЦА НА РВАЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
Члан 80.
Осим спортских стручњака и стручњака у спорту који се третирају као званична лица, на
рвачким такмичењима која су под ингеренцијом РСС као службена лица се третирају следећа
лица, и то:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

табелари,
званични представници клубова,
мериоци времена,
спикери,
редари,
сниматељи
хигијеничари
Члан 81.

Основни послови које раде службена лица су следећи:
Табелари
Посао табелара је:
- да воде табеле такмичења за све тежинске категорије,
- да припреме листе борби по којем се редоследу одржавају борбе,
- да утврди конано појединачни и екипни пласман на крају такмичења,
- да у року од 24 часа по завршетку такмичења достави електронском поштом табеле,
резултате и пласмане појединачне и екипне.
Званични представници клубова
Званични представници клубова на појединачним такмичењима имају обавезу да
предају листу учесника по тежинским категоријама делегату такмичења, најкасније 15 минута
пре званичног мерења. Образац листе учесника се налази у прилогу Такмичарског правилника
РСС.
Званични представници клубова на лига мечевима имају обавезу да предају листу
учесника по тежинским категоријама делегату такмичења или главном судији најкасније 5
минутa пре почетка званичног мерења. Образац листе рвача по тежинским категоријама се
налази у прилогу Такмичарског правилника РСС.
Званични представници клубова на такмичењу су одговорни за понашање и дисциплину
рвача, тренера и осталих званичних лица из његовог клуба. Званични представник клуба на
рвачком такмичењу мора да извршава одлуке делегата такмичења.
Мериоци времена
Мериоци времена имају обавезу да тачно и коректно раде посао на мерењу трајања
борбе и да сарађују са судијским тимом.
У случају да се вођење рвачког такмичења ради са компјутерима и телевизорима који су
у функцији семафора, мериоци времена рада посао на компјутерима.
Спикери
Задатак спикера је да правовремено најављује рвачке мечеве по струњачама, као и да
по завршетку сваке борбе обајви победника у тој борби. На крају такмичења прозива освајаче
медаља да приме медаље и пехаре.
У свом раду непосредно сарађује са делегатом такмичења и извршава његове наредбе
и упутства.
Редари,
Основни посао редара је да се брину о реду и дисциплини у просторима где се одржава
рвачко такмичење. У случају кршења дисциплине од било ког учесника редари су дужни да
спрече ескалацију сукоба и да поступе по наредби делегата такмичења чије одлуке су дужни
апсолутно да извршавају у сваком тренутку.
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Редари морају да имају јасно и видљиво обележје да обављају тај посао на рвачком
такмичењу (флуоресцентне прслуке, наруквице, специјална одела, посебне мајице и слично).
Сниматељи
Посао сниматеља на рвачком такмичењу је да снимају све рвачке борбе. За национана
првенства, сениора, јуниора и кадета, организатор је дужан да обезбеди услове да се може
погледати видео снимак спорне ситуације у мечу, након што рвач затражи „челенџ“.
Хигијеничари
Посао хигијеничара је да пре почетка рвачког такмичења пребришу рвачку цераду са
дезинфекционим средством. У току трајања рвачког такмичења хигијеничари на позив судије на
струњачи или председника струњаче морају у што краћем времену да пребришу место где има
крви или неке текућине.
Члан 82.
Технички организатори рвачких такмичења су у обавези да обезбеде службена лица на
такмичењу које је под њиховом ингеренцијом. Тачан број и структуру службених лица одређује
посебно сваки технички организатор процењујући врсту и ниво рвачког такмичења. По правилу,
рвачка такмичења највишег нивоа у РСС захтевају и повећани број свих службених лица.
У случају физичког напада или вербалног вређања службена лица која буду наведена у
списку службених лица, то ће бити отежавајућа околност код одређивања висине казне
починиоцу тог дела.
Технички организатор је одговоран за ангажовање оптималног броја службених лица на
рвачким такмичењима.
Заступник клуба који је технички организатор такмичења је у обавези да најкасније 30
минута пре мерења такмичара, делегату такмичења достави списак свих службених лица који
су ангажовани у циљу успешног одржавања такмичења.
Члан 83.
Службена лица могу да буду ангажовани као волонтери или по уговору о привременим и
повременим пословима, односно по неком другом основу који је најповољнији техничком
организатору.
У прилогу Правилника налази се образац који технички организатор доставља делегату
такмичења најкасније 30 минута пре почетка такмичења.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 84.
Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор РСС, а на предлог Стручне
комисије или Такмичарске комисије РСС.
Члан 85.
Једини орган меродаван за тумачење овог правилника је Управни одбор РСС.

Члан 86.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Судијски правилник РСС усвојен
19.10.2012. године
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Члан 87.
Правилник се објављује на званичном интернет сајту РСС
( www.wrestling-serbia.org.rs )
Члан 88.
Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници УО РСС.

У Београду, 07.10.2016. г.

ПРЕДСЕДНИК РСС:
Жељко Трајковић с.р.
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РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Београд
Телефон: +381 11 262-878-7, Факс: +381 11 262-038-6,
www.wrestling-serbia.org.rs // srb@united-world-wrestling.org

СПИСАК
ОСТАЛИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА НА РВАЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ
Назив такмичења
Датум одржавања такмичења
Место одржавања такмичења
Лице за заступање клуба
Одговорно лице на такмичењу испред техничког организатора

СПИСАК:
РБ
1.

Врста службеног лица
Табелари

2.

Лекари и остали здравствени
радници

3.

Мериоци времена

4.

Спикери

5.

Редари

6.

Сниматељи

7.

Хигијеничари

8.

Остали

Презиме и име

Потпис одговорног лица на такмичењу испред техничког организатора:
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СП. БИОГРАФИЈА, РВАЧКИ СТАЖ, ИЗЈАВА О
НЕКАЖЊАВАЊУ РВАЧКИХ СУДИЈА И РВАЧКИХ ДЕЛЕГАТА
Кандидата за полaгање за рвачког судију или рвачког делегата
I СПОРТСКА БИОГРАФИЈА

У РВАЊУ
КРАТКА
СПОРТСКА
БИОГРАФИЈА
У ОСТАЛИМ
СПОРТОВИМА

Датум:
Потпис судије/делегата:
****************************************************************************************

II РВАЧКИ СТАЖ (попуљава и оверава заступник клуба за који је последњи наступио)

ДОКАЗ О РВАЧКОМ СТАЖУ

Датум:
МП
Потпис заступника клуба:
***************************************************************************************

III ИЗЈАВА О НЕКАЖЊАВАЊУ ( да није правоснажно осуђен на затворску казну дуже од 6 месеци)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем ИЗЈАВУ да нисам правоснажно осужен на
издржавање затворске казне у трајању дужем од 6 месеци.
Датум:

Потпис судије/делегата:
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ИЗВЕШТАЈ ГЛАВНОГ СУДИЈЕ СА РВАЧКОГ ТАКМИЧЕЊА / I део
ОПШТИ ПОДАЦИ
1.
2.
3.
4.
5.

Назив рвачког
такмичења
Датум одржавања
Место одржавања
Спортска сала
Списак судија
(презиме и име и место
становања)

6.
7.

Судије који су
отказали суђење
Жути картони
(презиме и име, клиуб, број
такмичарске лиценце)

8.

Црвени карторни
(презиме и име, клуб, број
такмичарске лиценце)

9.

Проблематичне
ситуације
(описати у кратким цртама или
у прилогу извештаја, нападе на
судије физичке и вербалне)

10.

Дисциплинске
пријаве
(презиме и име, клуб, број
такмичарске / тренерске
лиценце)

Датум:

Потпис главног судије:
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ИЗВЕШТАЈ ГЛАВНОГ СУДИЈЕ СА РВАЧКОГ ТАКМИЧЕЊА / II део
ОБРАЧУН
ОПШТИ ДЕО
1.
2.
3.
4.

Назив рвачког такмичења
Датум одржавања
Место одржавања
Спортска сала

ПОДАЦИ ЗА ОБРАЧУН ТРОШКОВА СУДИЈА

рб

Презиме и име

Место
становања

Потпис
судије

Км

Дин по км

УКУПНО
динара
превоз

Судијска
такса

СВЕУК.
ДИН

УКУПНО =
Датум:

Потпис главног судије*:
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ОЦЕНА СУЂЕЊА / БРОЈЧАНА
ОПШТИ ПОДАЦИ
1.
2.
3.
4.

Назив рвачког такмичења
Датум одржавања
Место одржавања
Спортска сала

Однос према
рвачима,
тренерима
публици, осталим
судијама
(од 0 до 20)

Процена
квалитета суђења
на такмичењу
(од 0 до 50)

УКУПНО

Презиме и име судије

Одећа
(од 0 до 15)

рб

Тачност у
доласку
(од 0 до 15)

БРОЈЧАНЕ ОЦЕНЕ СУДИЈА

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
УКУПНО =
ПРОСЕЧНА ОЦЕНА =
Датум:

Потпис главног судије*:

*Напомена: Ако се табела шаље електронски уписује се само име и презиме уместо потписа
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ОЦЕНА СУЂЕЊА / ОПИСНА
ОПШТИ ПОДАЦИ
1.
2.
3.
4.

Назив рвачког такмичења
Датум одржавања
Место одржавања
Спортска сала

ОПИСНА ОЦЕНА СУДИЈ
(пише се само за оне судије који немају максималну оцену у табели оцена суђења/бројчана, разлоге за смањење
оцене)

рб

Презиме и име судије

Датум:

Врста
1-4

Разлог смањења оцене

Потпис главног судије*:

*Напомена: Ако се табела шаље електронски уписује се самo име и презиме уместо потписа
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ДЕЛЕГАТСКИ ИЗВЕШТАЈ
ОПШТИ ПОДАЦИ
1.
2.
3.
4.
5.

Назив рвачког такмичења
Датум одржавања
Место одржавања
Спортска сала
Делегат на такмичењу

ПОДАЦИ О ТАКМИЧЕЊУ
рб
1.

Подаци и врсте оцена

4

Број клубова
Број такмичара
Број и датум пријаве јавног скупа МУП
(само за скуп на отвореном простору)
Оцена дисциплине и понашања рвача

5.

Оцена дисциплине и понашања тренера

6.

Оцена понашања публике

7.

Оцена дисциплине и понашања судија

8.

Оцена дисц. и понаш. представника клубова

9.

Оцена рада табелара
Оцена медицинске заштите спортиста
Оцена рада мериоца времена
Оцена рада спикера
Оцена рада редарске службе
Оцена рада сниматеља
Оцена рада хигијеничара
Описна оцена квалитета организације
такмичења од стране техничког организатора

2.
3.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Опис

Бројчана оцена организације такмичења
(од 0 до 100 бодова)

Датум:

Потпис делегата*:

*Напомена: Ако се табела шаље електронски уписује се само име и презиме уместо потписа
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ЛЕКАРСКИ ИЗВЕШТАЈ
ОПШТИ ПОДАЦИ
1.
2.
3.
4.
5.

Назив рвачког такмичења
Датум одржавања
Место одржавања
Спортска сала
Званични лекар

ЗДРАВСТВЕНИ ПОДАЦИ
ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ПРЕ ТАКМИЧЕЊА
рб

Врста забране

Презиме и име

1.

Забрана због кожног оболења

2.

Забрана због повишене температуре или остали
здравствени разлози који би угрозили здравље
спортисте

Клуб

ЕВИДЕНЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ ПРОБЛЕМА НА ТАКМИЧЕЊУ
рб

Презиме и име

Клуб

Разлог забране

Евиденција тежих повреда
због којих је меч морао
бити прекинут (дисторзије,
луксације, преломи и
остале тешке повреде)

Датум:

Потпис главног судије*:
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ЗАПИСНИК
О ПОЛАГАЊУ ЗА РВАЧКОГ СУДИЈУ
ОПШТИ ПОДАЦИ
1.

Презиме и име кандидата

2.

Адреса становања

3.

Телефон

4.

Датум одржавања теоретског испита

5.

Датум одржавања практичног испита

6.

Место одржавања

7.

Национална категорија за коју се полаже

РЕЗУЛТАТИ НА ИСПИТУ
Рб
I
II
III

Максимални
број бодова

Део испита
ТЕОРЕТСКИ ДЕО ИСПИТА – I ДЕО
(правила рвања, нормативни акти РСС)
ТЕОРЕТСКИ ДЕО ИСПИТА – II ДЕО
(попуњавање табела такмичења)
ПРАКТИЧНИ ДЕО ИСПИТА
(суђење рвачких борби)

Осtварени број
бодова на испиту

20
10
20
УКУПНО =

50

ПОЛОЖИО
НИЈЕ ПОЛОЖИО
(Заокружити)
Чланови испитне комисије;
Рб
Презиме и име

Функција

1.

Председник

2.

Члан

3.

Члан

Потпис

30

ПРАВИНИК О СТУЧЊАЦИМА У СПОРТУ И СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА У РСС

РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Београд
Телефон: +381 11 262-878-7, Факс: +381 11 262-038-6,
www.wrestling-serbia.org.rs // srb@united-world-wrestling.org

На основу члана 15. Правилника о стручњацима у спорту и службеним лицима
у Рвачком савезу Србије, Управни одбор Рвачког савеза Србије издаје следеће

УВЕРЕЊЕ
О ПОЛОЖЕНОМ СУДИЈСКОМ ИСПИТУ
Редни број уверења:
Датум издавања:

Дана:

Презиме и име кандидата*:

са успехом је пред надлежном комисијом РСС положио испит за судијску
категорију:

На основу горе наведених чињеница издаје се Уверење о положеном
судијском испиту.

мп

У Београду

Потпис Председника РСС:
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ЗАПИСНИК
О ПОЛАГАЊУ ЗА РВАЧКОГ ДЕЛЕГАТА
ОПШТИ ПОДАЦИ
1.

Презиме и име кандидата

2.

Адреса становања

3.

Телефон

4.

Датум одржавања испита

5.

Место одржавања

6.

Национална категорија за коју се полаже

РЕЗУЛТАТИ НА ИСПИТУ
Рб
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Део испита о познавању правилникаи Статута РСС
Такмичарски правилник Рвачког савеза Србије
Регистрациони правилник Рвачког савеза Србије
Правилник о стручном раду у Рвачком савезу Србије
Правилник о стручњацима у спорту и сл. лицима у РСС
Дисциплински правилник Рвачког савеза Србије
Правилник о спречавању негативних појава у рвању
Правилник о медицинској заштити Рвачког савеза Србије
Статут РСС
Правила рвања

Максимални
број бодова
20
10
5
5
15
5
15
10
15

УКУПНО =

Осtварени број
бодова на испиту

100

ПОЛОЖИО
НИЈЕ ПОЛОЖИО
(Заокружити)
Чланови испитне комисије;
Рб
Презиме и име

Функција

1.

Председник

2.

Члан

3.

Члан

Потпис
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На основу члана 65. Правилника о стручњацима у спорту и службеним лицима у
Рвачком савезу Србије, Управни одбор Рвачког савеза Србије издаје следеће

УВЕРЕЊЕ
О ПОЛОЖЕНОМ ДЕЛЕГАТСКОМ ИСПИТУ
Редни број уверења:
Датум издавања:

Дана:

Презиме и име кандидата*:

са успехом је пред надлежном комисијом РСС положио испит за делегатску
категорију:

На основу горе наведених чињеница издаје се Уверење о положеном
делегатском испиту.

мп

У Београду

Потпис Председника РСС:
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КЊИГА ЧЛАНОВА – РВАЧКИХ СУДИЈA ЧЛАНОВА РСС
Рб

Презиме/име родитеља/ име

Потпис за оверу испред РСС

Редни број
судијске
лиценце

Датум издавања
суд.
лиценце

Ниво
судијске
категорије

МП

Датум
првог
полагања

Евиденција насталих промена
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КЊИГА ЧЛАНОВА – РВАЧКИХ ДЕЛЕГАТА ЧЛАНОВА РСС
Рб

Презиме/име родитеља/ име

Потпис за оверу испред РСС

Редни број
делегатске
лиценце

Датум издавања
дел.
лиценце

Ниво
делегатске
лиценце

Датум
првог
полагања

Евиденција насталих промена

МП
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КЊИГА ЧЛАНОВА – ОСТАЛИ СТРУЧЊАЦИ У СПОРТУ ЧЛАНОВА РСС
(секретари, лекари, физиотерапеути, масери, психолози, спортски менаџери, спортски посредник, спортски саветник, остали...)
Рб

Презиме/име родитеља/ име

Потпис за оверу испред РСС

Редни број
лиценце

Датум издавања
лиценце

Ниво
лиценце

Врста стручњака у
спорту

Евиденција насталих промена

МП
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