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Струковна организација судија 
Комисија за Футсал 
Број: 518 
Нови Сад, 19.09.2017. 
 

 

 

25. септембар 2017.   -   Нови Сад 
 

          Обавештавамо Вас да су надлежни органи донели Одлуку да се семинар судија и 
делегата Футсал лиге Војводине одржи 25.09.2017.године у Новом Саду. 

          Достављамо Вам план и програм рада: 
 

до 15,30h Долазак судија у Спортско-пословни центар СПЕНС (мала хала) 

15,30h – 15,55h Припрема и загревање за проверу физичке спремности 

16,00h – 17,00h Провера физичке спремности судија 

до 15,30h Долазак делегата у Фудбалски савез Војводине (Булевар ослобођења 
92/5) 

15,30h – 16,15h Анализа рада делегата из претходне сезоне, уочени недостаци и 
отклањање истих; израда Записника 

16,15h – 17,00h Провера теоретске спремности делегата 

до 17,30h Долазак судија у Фудбалски савез Војводине (Булевар ослобођења 92/5) 

17,45h – 18,30h Предавање из Правиал футсала 

18,30h – 19,15h Провера теоретске спремности судија 

19,15h – 19,30h Саопштавање резултата и затварање семинара 

20,00h Заједничка вечера делегата, судија и руководства семинара 

          Судије су у обавези да донесу урађен лекарски преглед на обрасцу који се налази на 
сајту ФСВ и да га по доласку на СПЕНС предају руководству семинара. 

          И судије и делегати на име трошкова семинара и заједничке вечере уплаћују по 2.000,00 
динара. 

          Уплате се врше на рачун ФС Војводине 310-2816-10 са назнаком трошкови Футсал 
семинара, позив на број 518, шифра плаћања 189 и копију уплатнице донети на семинар. 
 

Судије су обавезне да на провери физичке спремности буду у 

белој мајици, црном шорцу и белим чарапама. 
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             Руководство семинара: 

1. Жутић Ђорђе – Председник СОС ФСВ 
2. Обрадовић Милан - Комесар за такмичење 
3. Богданов Зоран - Комесар за суђење 
4. Радаковић Милан – Председник комисије за проверу физичке спремности 
5. Чочић Сеад – Заменик комесара за такмичење 
6. Бељевић Предраг – Заменик комесара за суђење 
7. дежурни лекар на семинару 
8. Влаховић Љубиша, канцеларија ФСВ 

9. Томичић Никола, канцеларија ФСВ 
 

 

                                   

 

 

Спортски поздрав, 

 

 

 
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР,  ПРЕДСЕДНИК СОС, 

Mиодраг Цвијић  Ђорђе Жутић, с.р 
 


