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Београд, 06.05.2018.
Регионалне канцеларије КСС
Регионални координатори СК КСС
Судијама турнира
Предмет: Суђење на турниру РКС 2004 годиште, 25-27. Мај 2018.
Поштовани,
Као што сте раније обавештени одређени сте за судије за турнир репрезентација
Региона-дечаци 2004 годиште који се одржава у Крагујевцу од 25-27 Маја 2018.
Стим у вези обавештама Вас следеће:
1. Сваки судија је дужан да са собом понесе судијску опрему коју користи на
утакмицама сениорског ранга коју је судио у сезони 2017/18.
2. Судијама је обезбеђен превоз долазак/повратак са Турнира из места поласка
Репрезентације РКС. Судије су дужне да контактирају одговорну особу из свог
региона и договоре се о детаљима путовања и то:
•
•
•
•
•
•
•
•

Зрењанин – Мирослав Рељин
Нови Сад – Томисав Ђуретин
Београд – Милан Медић
Шабац – Јанко Чокановић
Чачак – Добрило Јојић
Крагујевац – Зоран Савић
Ниш – Марио Михајловић
Лесковац- Иван Здравковић

069/4968205
063/8722065
065/2455008
063/8582610
064/8644141
060/2340711
063/1077655
065/2296375 и 066/8777677
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PIB: SR100160402
Matični broj: 07062907

064/8808815

3. Трошкове смештаја и исхране сноси КСС.
4. Судије не добијају накнаду за суђење утакмица.
5. Делегирање судија за утакмицу је у прилогу. Судије су дужне да
делегирање потврде на имејл skkss@kss.rs најкасније до среде
09.05.2018 године до 12,00 часова.
6. Утакмице у категорији млађих пионира се суди по посебним Правилима на
основу одлуке КТ КСС. У прилогу и Правила игре за суђење утакмица.
7. Посебно Вам скрећем пажњу да имате у виду да су утакмице пре свега
ревијалог карактера како би се остварио увид у квалитет младих играча и да у
складу са тим прилагодите критеријум суђења и контролу понашања на
терену.
8. Од сваког судије се очекује да достојно репрезентује свој РКС, Судијску
комисију КТ КСС, себе лично и понаша се у складу са Кодексом службених
лица и прикаже одговарајући квалитет суђења као у претходној сезони, на
основу чега је и делегиран за Турнир.
9. У току турнира представник СК КТ КСС ће остварити увид у ваше суђење, а
планиран је и заједнички састанак СК КТ КСС – Стручни сарадник – судије о
чему ће те бити обавештени на лицу места.
За све додатне информације можете контактирати администратора СК КТ КСС
Владимир Весковића на телефон 060/6147689.
Срдачан поздрав.
Судијска комисија КТ КСС
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