На основу Чл. 102. Закона о спорту, Чл. 14. и 70. Статута Једриличарског савеза
Србије, и Чл. 8 Спортских правила. УО ЈСС на седници одржаној 19.04.2012.
усвојио је :

ПРАВИЛНИК СУДИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЈЕДРИЛИЧАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилник одређује организацију и рад Судијске организације Једриличарског савеза
Србије (у даљем тексту: Судијска организација) те права и обавезе судија у спортском
једрењу (у даљем тексту: судије).
Чланови Судијске организације су све судије на основу чл. 61. ст. 1. Статута
Једриличарског савеза Србије.
ПРЕДСЕДНИК СУДИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 2.
Председник Судијске организације бира се из редова чланова Судијске организације на
период од 4 године, већином гласова чланова Судијске организације са положеним
судијским испитом, уз могућност поновног избора.
Члан 3.
Председник Судијске организације обавља следеће послове:
1) представља Судијску организацију
2) именовања, објављивање пописа и издавање легитимација судија ЈСС,
3) одређивање судија за регате у надлежности ЈСС,
4) прописивање и спровођење националног програма обуке и праћење рада судија
и приправника,
5) организација семинара за стицање и усавршавање знања судија и приправника,
6) надзор примене свих правила за такмичење једрилица Међународног
једриличарског савеза (у даљем тексту: ISAF) и ЈСС-а (у даљем тексту:
правила),
7) сарадњу с одбором судија ISAF-а и судијским организацијама других држава,
8) доношење годишњег плана рада и извештаја Управном одбору ЈСС,
9) именовања и разрешења судија одбора за жалбе,
10) предлагање судија за међународне судије, међународне регатне судије,
међународне пресудитеље и међународне премераче,
11) прописивање и израду образаца Судијске организације,
12) друге дужности које му повери Управни одбор ЈСС.

ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ
Члан 4.
Одбор за жалбе је тело Судијске организације које решава жалбе на одлуке одбора за
протесте у које Председник Судијске организације именује најспособније и
најискусније судије.
Одбор за жалбе се састоји од председника и 2 члана. Председник руководи радом
одбора за жалбе и доставља Председнику Судијске организације решења жалби.
ЗВАЊА И ИМЕНОВАЊА СУДИЈА
Члан 5.
Звања судија ЈСС-а су:
1) судија
2) национални судија / пресудитељ
3) међународни судија / пресудитељ
Члан 6.
Председник именује приправнике на неодређено време, а судије, националне судије /
пресудитеље на 4 године (особе до 70. године живота) или на 2 године (особе изнад 70.
године живота). По истеку рока именовања судија може обновити захтев за свако
одговарајуће звање. Председник обавља именовања у децембру сваке године на основу
пријава доспелих до 1. новембра текуће године и извештаја са регата.
Приправник
Кандидат за приправника пријављује се Судијској организацији уз сагласност Клуба
ЈСС достављањем испуњеног обрасца пријаве и мора:
1) бити пунолетан држављанин републике Србије,
2) бити члан неког клуба ЈСС најмање 3 године,
3) познавати регатна правила, имати способност објективног расуђивања,
физичку способност суђења регата и имати такмичарска искуства,
4) прихватати начела спортског понашања и морала одређена Кодексом
понашања судија ЈСС-а (чл. 10).
Судија
Кандидат за судију пријављује се Судијској организацији достављањем испуњеног
обрасца пријаве и мора:
1) бити приправник,
2) завршити најмање један семинар за судије у задње 2 године,
3) положити испит за судију,
4) судити на најмање 10 регата у Србији у задње 4 године од којих 5 није
организовао његов клуб.
Национални Судија
Кандидат за националног судију пријављује се Судијској организацији достављањем
испуњеног обрасца пријаве и мора:
1) бити судија најмање 2 године,
2) похађати најмање један семинар за националне судије у задње 4 године,
3) положити испит за националне судијe

4)

судити најмање 10 регата, односно на 5 регате учествовати у раду протестног
одбора у Србији у задње 4 године у којима је заступљено најмање 4 регате
ранга 1.55 до 1.7 према календару регата ЈСС.

Национални Пресудитељ
Кандидат за националног судију пријављује се Судијској организацији достављањем
испуњеног обрасца пријаве и мора:
1) бити судија најмање 2 године,
2) похађати најмање један семинар за националне пресудитеље у задње 4 године,
3) судити најмање 10 регата, односно на 5 регате учествовати у раду протестног
одбора у Србији у задње 4 године у којима је заступљено најмање 4 двобој
односно тимске регате.
Међународни Судија / Пресудитељ
За међународног судију / пресудитеља Председник може предложити националног
судију одговарајућег звања који удовољава условима за именовања међународног
судије / пресудитеља које прописује ISAF. Рад, права и обвезе међународних судија
одређена су одговорајућим правилницима ISAF-а.
Члан 7.
Сва именовања судије у надлежности ЈСС могу престати:
1) истеком времена на које је именован,
2) одлуком Председника на основу истраге о извештају којим се наводи груби
прекршај кодекса или правилника,
3) учесталим неповољним оцењивањем на регатама,
4) здравственом неспособношћу,
5) на лични захтев.

ИЗВЕШТАЈИ

Члан 8.
Председник регатног одбора и председник протестног одбора обваезни су да најкасније
8 дана након завршетка регате доставе извештаје Председнику судијске организације на
исправно попуњеном прописаном обрасцу.
Извештаји су основ за праћење рада судија и морају садржати оцену рада судија као
основ за њихово потврђивање на будућим регатама.
Председник може за поједине регате одредити делегата, самостално или на захтев
Управног одбора ЈСС или Такмичарске комисије ЈСС. Делегат мора бити судија, који
надгледа организацију регате, рад регатног одбора и одбора за протесте о чему подноси
извештај Председнику најкасније 8 дана након завршетка регате.

ТРОШКОВИ И НАКНАДЕ
Члан 9.
Судија има право на:
1) Надокнаду путних трошкова у износу цене путне карте јавним превозом у оба
правца.
2) Обезбеђен пуни пансион уколико живи на удаљености већој од 50 км од места
одржавања регате
3) Накнада за суђење (судијска такса) износи 2.000,00 динара за сваки дан ,
4) Надокнаду путних трошкова пута у инстранство за регате за које је одређен
према програму размене судија EUROSAF-а.

КОДЕКС ПОНАШАЊА СУДИЈЕ ЈЕДРИЛИЧАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Члан 10.
Једриличарске судије су најистакнутији званичници спортског једрења и за добробит и
развој спорта којег представљају њихово понашање мора бити у складу с опште
прихватљивим начелима спортског понашања и морала, а вршење дужности зналачко,
исправно и достојанствено.
Од судије се очекује:
1) Познавање правила, случајева и поштовање поступака управљања регатом,
вођења расправе и одлучивања.
2) Пристојност и љубазност према такмичарима, тренерима и другом особљу
подршке, колегама, организатору, новинарима и било коме укљученом у
организацију регате.
3) Приступање свакој расправи или било којем другом предмету у који је
укључен с истом бригом, коректно и објективно без предрасуда. Никакав
лични интерес не сме утицати на његову одлуку.
4) Тежити праведној одлуци и проверити да ли је спроведена. Следити поступке и
прописе ISAF -а, ЈСС-а и ширити њихов интерес и циљеве.
5) Поштовати поверљивост рада одбора којег је члан. Суздржати се од расправе о
поверљивим појединостима случаја изван тог одбора, осим када то у
прилагођеном облику има образовну сврху образложења примене правила
тренерима или такмичарима. Одговорити на свако питање тренера или
такмичара и образложити своју одлуку.
6) Не конзумирати алкохол пре или током расправе или састанка.
7) Тачност и прикладно одевање на води и на обали. Да учествује на регатама за
које је одређен или се пријавио.
8) Захтевати покриће само оних трошкова на које има право и не проузроковати
никакве додатне трошкове који нису неопходни.
Београд
19.04.2012.
Председник УО ЈСС
Милорад Њежић

