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На основу члана 87. става 3. Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор
Кајакашког савеза Србије на седници одржаној 26.12.2019. год. донео је

ПРАВИЛНИК О НОМЕНКЛАТУРИ ЗВАЊА КАЈАКАШКИХ СУДИЈА

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Прописи овог Правилника заснивају се на одредбама Закона о спорту Републике
Србије, правних аката Кајакашког савеза Србије ( у даљем тексту: Савез) и правних
аката Међународне кајакашке федерације ( у даљем тексту: ИЦФ).
Члан 2.
Овај правилник утврђује начин и начела по којима се врши номенклатура звања
кајакашких судија на целој територији Републике Србије, услови за стицање звања и
послови које врше судије у зависности од звања.
НОМЕНКЛАТУРА ЗВАЊА СУДИЈА
Члан 3.
Кајакашки судија је занимање лица која се баве пословима суђења у грани
спорта кајак-кану.
Члан 4.
Карактеристични послови занимања судије у спорту јесу: извођење суђења на
такмичењу у одређеној спортској грани-кајак кану, према званичним правилима и/или
прилагођеним правилима и учествовање у раду судијских удружења у којима су судије
регистроване или у раду судијске комисије и других судисјких тела.
Члан 5.
Звања у оквиру занимања судија у спорту јесу:
• кајакашки судија;
• национални кајакашки судија;
• међународни кајакашки судија.

Члан 6.
Категоризују се само судије, које су поред испуњавања законских услова положили и
судијски испит у складу са прописима Савеза, што је предмет посебног правилника.
УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА СПОРТСКИХ СУДИЈА
Члан 7.
За стицање звања спортски судија неопходни су у складу са законом следећи услови:
• за звање кајакашки судија :
завршено најмање средње образовање и завршен програм одговарајућег
оспособљавања I нивоа
• за звање национални кајакашки судија:
завршено најмање средње образовање и завршен програм оспособљавања II
нивоа или
• за звање међународни кајакашки судија:
завршено најмање више образовање и најмање три године активног судијског
стажа у грани посрта кајак кану са звањем национални кајакашки судија и завршен
програм оспособљавања у надлежности ИЦФ-а и/или ЕЦА (Европске кајакашке
асоцијације)
Члан 8.
Судије активно суде до навршене 65. године живота, с тим што одлуком Управног
одбора старосна гранца може бити и виша.
ПОСЛОВИ КОЈЕ ВРШЕ СУДИЈЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД ЗВАЊА

Кајакашки судија има право да врши:

Члан 9.
.

-

све дужности судија на клупским такмичењима, осим дужности главног судије,
односно главног организатора;

-

дужности помоћника судије на свим осталим такмичењима на којима се
предвиђа таква функција;

-

као и све дужности које су регулисане правним актима, правилницима Савеза,
који регулишу материју такмичења и суђења, у складу са законом.

Национални кајакашки судија има право да врши:
-

све дужности и функције на такмичењима о организацији Савеза и његових
удружених чланова.

Међународни кајакашки судија има право да врши:
-

све дужности и функције у организацији Савеза, Европске кајакашке асоцијације
(ЕЦА) и ИЦФ-а на међународним такмичењима.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на званичној интернет
страници Савеза.
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