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ATЛЕТСКИМ КЛУБОВИМА СРБИЈЕ 

 

Предмет: Позив за учешће на семинару СО АСБ 

 

Поштовани, 

 

Овим путем желимо да Вас обавестимо да ће се 30.06. -  01.07.2017, у згради  СД  

Црвена  звезда  Медиа  центар  I спрат, Љутице  Ljutice  Богдана  1a,  одржати семинар 

у организацији Атлетског савеза Београда и Судијске организације Атлетског савеза 

Беграда.   

 

Семинар је намењен потенцијалним судијама које већ имају релативно озбиљно 

атлетско-судијско знање, стечено кроз претходне курсеве, семинаре или кроз  атлетску  

праксу. 

Семинар  треба  да „заокружи“ њихово познавање  атлетског  суђења и да реши нека 

евентуална питања  и нејасноће. 

 

Предавач  на семинару  је  Озрен Карамата, међународни  атлетски  судија. 

 

 

Распоред предавања је следећи:  
 

I термин   30.06.2017.     18:00-20:30   часова 

Дисциплине трчања на стадиону 

 
Пријемни центар 
-  Судијски тим и рад пријемног центра 

 

Старт 
-  Судијски тим на старту и организација старта 

- Случајеви неисправног старта 

- „Заједнички“ старт 

 

Трка 
-Организација и рад судија током трке 

- Трке у одвојеним стазама и трке у једној стази 

- Неисправности током трке 

- Трке преко препона и препрека 

- трке штафета 

 

Циљ 
- Организација и рад судија на циљу 

- Ручно, аутоматско и транспондер мерење времена 

- Напуштање стазе после завршене трке 

 

Дисциплине трчања ван стадиона  
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Питања полазника семинара 
 

 

II термин   01.07.2017   10:00-12:30  часова 

Дисциплине скокова, бацања и вишебоји 

 
Пријемни центар 
 

Дисциплине скокова 
-Судијски тим и организација рада на дисциплини 

- Припрема такмичара на борилишту 

- Одржавање дисциплине (специфичности висинских и даљинских скокова) 

- Неисправни покушаји 

- Записник и одређивање редоследа 

- рад семафора, време за наступ, промена редоследа наступа, ветромер, протести 

 
Дисциплине бацања 
-Судијски тим и организација рада на дисциплини 

- Припрема такмичара на борилишту 

- Одржавање дисциплине (специфичности бацања из круга и са залетишта) 

- Неисправни покушаји 

- Записник и одређивање редоследа  

- Рад семафора, време за наступ, протести 

 
Вишебоји 
-Судијски тим и организација рада на дисциплини 

-  Карактеристике и посебна правила вишебоја 

-  Одређивање редоследа 

 
Посебни случајеви 
- Рад ВСК 

- Искључење такмичара и друго 

 
Питања полазника семинара 

 
  
 

Председник   СО АСБ       

 

Славица Милићевић с.р. 

 

Пријаве за учешће на семинару доставити на е-маил АСБ- а: prijave.asb@gmail.com или  

на fax011/ 2658564. Пријављивање је могуће и на лицу места. 

Полазници семинара, који потпишу приступницу и постану чланови СО АСБ, не 

плаћају котизацију, док је за све остале котизација 500,000 динара. 
 

mailto:prijave.asb@gmail.com

