Управни одбор Савеза на својој седници одржаној 15.12.2019. године делегирао судије
за међународна такмичења у 2019. години.
Процедура око делегирања судија за међународна такмичења појашњена је у
члановима 44, 45, 46, 47, 48 и 49. Правилника о лиценцирању судија и полагању
судијског испита.
На основу Правилника и одлуке УО Савез је делегирао међународног судију
Јовану Станојевић за међународна такмичења у 2019. години.
Преостали кандидати који имају статус међународног судије нису испунили
критеријум из члана 47. Правилника који се односи на бодовање домаћих тамичења
која су суђена у 2018. години.
Извод из Правилника
ДЕЛЕГИРАЊЕ СУДИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА
Члан 44.
Савез делегирање међународних судија врши једном годишње, Савез у термину
који одреди Управни одбор Савеза, врши делегирање међународних судија и
објављује на сајту Савеза. Судије које не поднесу захтев за делегирањеу одређеном
року, накнадно се не могу делегирати нити судити на међународним такмичењима у
текућој години.
Члан 45.
Захтев за делегирање за међународна такмичења може поднети само судија који
има звање међународног судије.
Члан 46.
Захтев судије за делегирање обавезно садржи:
• име и презиме судије;
• број међународне лиценце
• назив такмичења за које жели да буде делегиран (лиценциран)

Међународни судија Жељко РАЈКОВИЋ

Светско првенство за јуниоре и млађе сениоре - Питешти, Румунија 01-04.08.2019.
Светско првенство за сениоре - Сегедин, Мађарска 21-25.08.2019.

Искуство у послење две године:
2017

- Светски Куп 3, Београд Србија
- Европско првенство за јуниоре и мл. Сениоре, Београд Србија

2018

- Европско првенство спринт, сениори, Београд Србија

Међународни судија Ивана ШЕШУМ

Европске игре - Минск , Белорусија, 21-30.06.2019.
Светско првенство за јуниоре и млађе сениоре - Питешти, Румунија 01-04.08.2019.
Светско првенство за сениоре - Сегедин, Мађарска 21-25.08.2019.

Искуство у последње две године:
2017

- Светски Куп , Београд Србија
- Европско првенство за јуниоре и млађе сениоре, Београд Србија
- Светско првенство за јуниоре и млађе сениоре, Питешти Румунија

2018

- Европско првенство за сениоре , Београд, Србија
- Медитеранске игре - Тарагона, Шпанија

Међународни судија Јована СТАНОЈЕВИЋ

*Европске игре - Минск , Белорусија, 21-30.06.2019.
*Европско првенство за јуниоре и млађе сениоре – Рачице, Чешка 11-14.07.2019.
Светско првенство за сениоре - Сегедин, Мађарска 21-25.08.2019.

Искуство у последње две године:
2017

- Светски Куп 3, Београд Србија
- Европско првенство за јуниоре и мл. Сениоре, Београд Србија
- Европско првенство сениори, Пловдив Бугарска
- Светско првенство сениори, Рачице Чешка

2018

- Европско првенство за сениоре , Београд, Србија
- Европско првество за јуниор и мл. Сениоре, Ауронцо Италија
- Светско првенство сениори, Монтемор-о-вељо Португал

Извод из Правилника
Члан 47.
Судије које желе да их Савез делегира за међународна такмичења морају скупити 25
бодова на домаћим такмичењима у предходној такмичарској години. Такмичења која
се бодују су:
• Екипно и појединачно првенство државе за све категорије у спринту- 20 бодова
• Куп Србије у спринту-15 бодова
• Првенство Србије у спринту на 5 км -10 бодова
• Првенство Србије на ергометрима-7 бодова
• Првенство Србије у мини кајаку- 5 бодова
• Мини кајак лига Србије (једно коло) -3 бода
• Првенство Војводине у спринту за све категорије -10 бодова
• Првенство Београда у спринту за све категорије- 5 бодова
• Првенство Војводине у мини кајаку- 4 бода
• Првенство државе за пионире и кадете у слалому -10 бодова
• Првенство државе за јуниоре и сениоре у слалому- 10 бодова
• Првенство државе за пионире и кадете у спусту -10 бодова
• Првенство државе за јуниоре и сениоре у спусту -10 бодова
• Лига млађих категорија у слалому (једно коло)- 3 бода
• Лига млађих категорија у спусту (једно коло) -3 бода
Члан 48.
Савез ће водити ранг листу судија за једну такмичарску сезону.

Члан 49.
Уколико више судија жели да буде делегирано за међународна такмичења предност
при делегирању ће имати судија за већим бројем бодова на ранг листи.

