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ПРАВИЛНИК
О ОЦЕЊИВАЊУ РВАЧКИХ СУДИЈА
Члан 1.
Овим Правилником о оцењивању рвачкихсудија (у даљем тексту – Правилник), регулишу
се сва значајна питања везана за оцењивање рвачких судија, које је у функцији регулисања
напредовања у судијским звањима.
Члан 2.
Судије добијају оцене за суђење на свим званичним такмичењима која се налазе у
календару такмичења РСС, као и на међународним такмичењима која се одржавају у Србији чији
је организатор РСС.
Оцењивање се врши оценама од 1 до 5 и то:
1. Незадовољавајуће
- распон оцена је од 0,0 до 1,4
2. Задовољавајуће
- распон оцена је од 1,5 до 2,4
3. Добро
- распон оцена је од 2,5 до 3,4
4. Врло добро
- распон оцена је од 3,5 до 4,4
5. Одлично
- распон оцена је од 4,5 до 5,0
Распон оцена је на 0,1.
Члан 3.
Оцењивање судија на такмичењу врши судија са највишим звањем на такмичењу
(контролор суђења), односно судију којег за то одреди Судијска комисија, ако на такмичењу има
више делегираних судија исте категорије
Контролору суђења Судијска комисија признаје оцену 5,0 која се обрачунава за систем
напредовања у судијским звањима.
Међународне судије I категорије и Председник Судијске комисије РСС се не оцењују.
Члан 4.
Контролор суђења је дужан објективно оцењивати судије без обзира на њихова судијска
звања.
Оцене контролора суђења су јавне и објављују се у судијском информатору који је
доступан свим судијама.
Оцене добијене на суђењу служе за обезбеђивање услова за полагања за више судијско
звање.
Код давања оцене, код судија се нарочито гледа на следеће елементе:
- Одећа да ли је у складу са Правилима,
- Понашање на такмичењу,
- Квалитет суђењна на такмичењу
Члан 5.
Судије које не одсуде потебан број такмичења у току године, који проописује Судијска
комисија а верификује Председништво РСС, и који нема довољну просечну оцену, аутоматски се
на крају године преводи се у нижу категорију.
За судије III националне категорије, минимална просечна оцена мора да буде 2,0.
За судије II национане категорије, минимална просечна оцена мора да буде 2,5.
За судије I национане категорије, минимална просечна оцена мора да буде 3,0.
За судије који имају међународну категорију, минимална просечна оцена мора да буде 3.5.
Члан 6.
У року од 3 дана од одржаног такмичења Контролор суђења је дужан доставити Записник
контролора суђења председнику Судијске комисије на адресу канцеларије РСС (Кнез Михајлова
7/II, 11.000 Београд) или послати на факс РСС 011/2628-787.
Члан 7.
Судијска комисија даће ближе одреднице Контролорима суђења о начину и систему
оцењивања рвачких судија.
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Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана по објављивању на огласној табли РСС, а након
прибављене сагласности на Правилник од стране Председништва РСС.

У Београду, 28.04.2007.г.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:
_____________________
/Младен Кецман/

Председништво Рвачког савеза Србије на основу члана 5. Правилника о раду комисија и
осталих облика организаовања у РСС, на својој 5. седници одржаној 21.05.2007.г. дало је
сагласност на Правилник о оцењивању рвачких судија.

ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА:
__________________
Лаловић Ненад
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