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ПРЕДМЕТ: Тренерско - судијски семинар Џудо савеза Србије                   

За регион Војводине 

Поштовани, 

Џудо савез Србије ће дана 17.05.2019. године (петак), са почетком у 10,00 часова, у 

просторијама „Спортско-пословног центра Војводина“, у Новом Саду ул. Сутјеска бр. 2, 

одржати тренерскo – судијски семинар за судије и тренере региона Војводине.  

На семинару ће бити обрађене теме: 

- лиценцирање клубова, 

- правила и новине у правилима,  

- видео примери са судијско - тренерског семинара Европске џудо федерације, који је 

одржан у марту 2019. године, у Анталији,  

- видео примери са домаћих такмичења, 

- разно. 

Семинар је обавезан за све лиценциране тренере и судије. 

Учешће на семинару за тренере је бесплатно. 

Судије које су обновиле лиценцу за 2019. год не плаћају учешће на семинару. 

Судије ЏСС које нису присуствовале семинару у јануару 2019. године а желе да обнове 

судијску лиценцу за 2019. годину,  обавезне су да присуствују семинару.                         

На крају семинара биће одржано полагање за регионалне судије које испуњавају услове за 

полагање за ранг националог судије (чл. 10 Судијског правилника), као и за судије које дуже 

од две године нису обновиле судијску лиценцу. 

Да би могао присуствовати семинару за полагање судијског испита, кандидат за 

националног судију, мора извршити писмену пријаву канцеларији ЏСС и дужан је уплатити 

таксу за судијску лиценцу и годишњу чланарину за лиценциране судије, на рачун ЏСС пре 

семинара. Потврду о уплати дужан је показати руководиоцу семинара или на лицу места 

платити трошкове. Висину годишње чланарине и таксе за стицање судијске лиценце, 



прописује УО ЏСС, Правилником о чланарини, таксама и надокнадама ЏСС (чл 10 и чл 15 

Судијског правилника). 

Сатница семинара 

Организатор семинара Џудо савез Србије 

Датум одржавања  17. мај 2019.годинe (петак), Нови Сад 

 

Место одржавања „Спортско-пословни центар Војводина“, у Новом Саду 

ул. Сутјеска бр. 2 

 

Сатница семинара 10:00-10:15 - отварање семинар 

10-15-11:00 - лиценцирање клубова,  

11,00-11:30 – кодекс понашања тренера,  

                        правила током вагања такмичара 

11:30-12:00 - пауза 

12:00-12:30 -  технике tachi-waza и ne-waza у борилачком 

                       простору и ван борилачког простора 

12:30-13,00 – транзиција tachi waza-ne waza и  

                        ne waza-tachi waza 

13,00-13,30 – kaeashi-waza ситуације 

13:30-15:00 - пауза за  ручак 

15:00-15:30 – Ippon i waza-ari и no score примери 

15:30-16:00 – забрањене радње и казне 

16,00-16,30 – анализа тачака из такмичарског правилника 

16-30-16,45 - пауза 

16:45-18:00 - полагање испита за ранг националног судије 

 

Годишња чланарина 

(судије које нису биле на 

семинару у јануару 2019. 

год) 

 

Такса за полагање испита 

за националног судију 

3.000,00 динара/уплату извршти на рачун ЏСС: 

325-9500900016778-09 (OTP Banka)  

 

 

6.000,00 динара/ уплату извршти на рачун ЏСС: 

325-9500900016778-09 (OTP Banka)  

 

 

С поштовањем,      

Генерални секретар ЏСС 

Горан Вуцеља 

 

Спортски директор ЏСС 

Јовица Јовановић 

 

Председник судијске комисије ЏСС 

Лепосава Марковић 


