ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

П Р О Т О К О Л
О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА ФУДБАЛСКОГ СУДИЈУ ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ

КАНДИДАТ:

(место)

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
1.

УПИТНИК

фотографија

(потпис кандидата)

ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ
1.

Презиме и име:

2.

Име оца:

3.

Датум рођења:

4.

Место рођења:

5.

Школска спрема:

6.

Познавање страног језика:

7.

Занимање:

8.

Запослен у:

9.

Адреса стана:

10.

Број телефона:

11.

Положио испит за судију:

12.

Преведен у сталност III категорије:

13.

Е-маил:

Општина:
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Република:

2.

МОЛБА
СУДИЈСКА КОМИСИЈА
Испитној комисији

Молим да ми се одобри полагање испита за звање фудбалског судије друге категорије,
пошто испуњавам услове предвиђене Правилником о судијама и суђењу ФСС чл. 4о о
спровођењу испита за стицање звања фудбалског судије друге категорије.
Проглашен сам за сталног фудбалског судију одлуком Струковне организације судија
____________________________________________ дана ______________ 20 ____ године,
чије решење у прилогу достављам.
ПРИЛОЗИ:
Докази о унапређењу.
Списак првенствених утакмица, сходно чл. 40 Правилника о судијама и суђењу ФСС.
Потврда Фудбалског савеза.
Лекарско уверење.
КАНДИДАТ

МИШЉЕЊЕ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА
Овим потврђујемо наводе о броју суђених утакмица наведених у прилогу са мишљењем да
је кандидат носилац квалитета суђења окружног, подручног и градског степена такмичења и
да може да се прогласи кандидатом за фудбалског судију друге категорије.

ПРЕДСЕДНИК СОС
Датум
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3.

СПИСАК СУЂЕНИХ УТАКМИЦА ОКРУЖНОГ, ПОДРУЧНОГ И ГРАДСКОГ
САВЕЗА

рб

Такмичари

Резултат

Датум

Место

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ПОЈЕДИНАЧНЕ КОНТРОЛЕ
рб

Утакмица

Инструктори I и II категорије

1.
КОМИСИЈСКА КОНТРОЛА
рб

Утакмица

1.

Инструктори I и II категорије
1.
2.

ПОТВРДА:
Потврда се издаје кандидату __________________________ за звање фудбалског судије
друге категорије, да је успешно судио најмање 15 првенствених утакмица окружног, подручног
и градског степена такмичења
ПРЕДСЕДНИК СОС
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4.
-

ПРЕПИС РЕШЕЊА О УНАПРЕЂЕЊУ

Решење о превођењу у судију сталне - треће категорије

НАПОМЕНА: (залепити препис овде или преписати односно фотокопирати)
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5.

ПРИЛОЖИТИ ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ И ФОТОКOПИЈУ
ЛИЧНЕ КАРТЕ
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6.

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ

Упућујемо вам _________________________________________ , фудбалског судију
из __________________ , НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД И МИШЉЕЊЕ ДА ЛИ ЈЕ
СПОСОБАН ЗА ОБАВЉАЊЕ ДУЖНОСТИ ФУДБАЛСКОГ СУДИЈЕ
ПРЕДСЕДНИК СОС

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
(датум и број протокола)

ОФТАЛМОЛОШКИ НАЛАЗ
ВОД (без корекције)

ВОС (без корекције)

ВОД (са корекцијом)

ВОС (са корекцијом)

Мотилитет

Фундус

Ишихара

АQ

Дијагноза и закључак:

(Факсимил и потпис офталмолога)

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
(датум и број протокола)

ИНТЕРНИСТИЧКО-КАРДИОЛОШКИ НАЛАЗ
ТА у миру

ТА у напору

ТА после напора

ЕКГ у миру
ЕКГ после напора
Дијагноза и закључак:
Закључак:
На основу тога, мишљења сам да је

_________________________________

СПОСОБАН - НЕСПОСОБАН за обављање дужности фудбалског судије.

(Факсимил и потпис интернисте-кардиолога)
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7.

ПРИЛОГ ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛИ СУЂЕЊА

Овде по реду приложити извештаје о ЈЕДНОЈ појединачној контроли суђења и једној
Комисијској контроли суђења.
НАПОМЕНА: Кандидат за фудбалског судију друге категорије мора да има контроле од
инструктора прве или друге категорије.
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8.

ПОТВРДЕ

Овим се потврђује да кандидат __________________________________________ испуњава
услове по члану 40 Правилника о судијама и суђењу ФСС.
А.

Да се налази на листи суђења највишег окружног – подручног и градског степена
такмичења и да је у том рангу такмичења одсудио на најмање 15 првенствених
утакмица.

Б.

Да има једну појединачну контролу и једну комисијску контролу са првенствене и
куп утакмице окружног, подручног и градског степена такмичења од стране
инструктора прве и друге категорије.

Ц.

Да у последњој такмичарској години суђење или помоћно суђење није вредновано
негативном оценом од стране делегата – инструктора на утакмици, а потврђено од
стране надлежног органа за анализу суђења.

Д.

Да у току такмичарске године није кажњаван због учињене повреде Правила
фудбалске игре при суђењу или помоћном суђењу утакмица и да у истом периоду
није упућиван на поновну проверу теоретског знања или физичке спремности.

НАПОМЕНА: Тачност навода оверава се печатом и потписом надлежног лица окружног,
подручног и градског фудбалског савеза.

ПРЕДСЕДНИК СОС

У

(датум)
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9.

ЗАПИСНИК ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ
ТЕОРИЈСКИ ДЕО
- Први пут -

Кандидат _________________________________________ , из ______________________ ,
је приступио полагању испита за звање

ФУДБАЛСКОГ СУДИЈЕ ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ
а)

На тестирању ____________________ задовољио.

б)

На усменом делу испита ____________________ задовољио.
ЧЛАНОВИ ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ

У
1.
(датум)

2.
3.

ТЕОРИЈСКИ ДЕО
- Други пут Кандидат _________________________________________ , из ______________________ ,
је приступио полагању испита за звање

ФУДБАЛСКОГ СУДИЈЕ ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ
а)

На тестирању ____________________ задовољио.

б)

На усменом делу испита ____________________ задовољио.
ЧЛАНОВИ ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ

У
1.
(датум)

2.
3.
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10.

МЕСТО ЗА ПРИБЕЛЕШКЕ

ИСПИТНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
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