ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УОСГН
У периоду од између две Скупштине сви члaнови Удружења дали су свој допринос да оно
функционише на завидном нивоу.
Током протеклог периода, када је суђење у питању није било неуобичајених појава, нити посебних
замерки од стране клубова на рад судија.
Звање регионални судија стекле су наше колегинице Милена Благојевић и Даница Петковић и управо су
њих две по први пут ушле на листу Друге лиге у сезони 2017/2018. На листу Прве Б лиге у сезони
2017/2018 напредовао је Мирко Вуловић, док је на листу Прве лиге напредовао наш колега Милан
Миладиновић. Циљ нашег Удружења је да у будућности још већи број наших чланова напредује, како
на листу Друге лиге, тако и на листе виших лига.
Чланови наше организације Никола Бркић, Милан Миладиновић, Братислав Димитријевић и Мирко
Вуловић судили су на финалним турнирима првенства млађих категорија. Као и претходних година
чланови Удружења судили су и помагали у организацији Светосавског турнира. Овогодишњи турнир је
почео, а његов неизоставни део су наравно и чланови УОСГН.
Током марта 2017. велики број наших колега судио је на Окружном школском првенству (одржано у
Нишу и Димитровграду) и Међуокружном школском првенству (одржано у Нишу). Истог месеца
одржано је и Републичко школско првенство у Кладову и Караташу. На овом такмичењу судили смо
заједно са колегама из Зајечара. УОСГН су представљали Никола Бркић, Марио Ђорђевић, Слободан
Луковић, Кристина Младеновић, Даница Петковић и Стефан Батало.
У периоду од априла до јуна 2017. године одржан је семинар за стицање звања „Одбојкашки судија“. По
завршетку семинара наше нове колеге постали су: Емилија Стошић, Ивана Илић, Нинослава Жакула,
Миљана Микић, Стефан Матејић и Петар Петронијевић. План да се семинар одржи у току пролећа
показао се као погодак јер су се наше нове колеге одмах након летње паузе укључиле у рад Удружења.
Нови семинар у плану је за пролеће 2018. године.
И ове године делегација УОСГН посетила је утакмицу Светске лиге, Србија – Белгија, која је одиграна
03. јуна 2017. године у Новом Саду. Том приликом у ново звање промовисана је Даница Петковић, а
поред ње делегацију су чинили Никола Бркић, Милица Лошић, Милан Миладиновић и Катарина
Деспот.
17. и 18. јуна судили смо на турниру „Stampy 2017“, као и полуфинале и финале Универзитетске лиге.
Велики број наших колега био је ангажован у ова два дана, а финалне утакмице Универзитетске лиге
судили су Братислав Димитријевић и Милан Миладиновић.
Ове године по први пут смо судили на играма Копнене Војске Србије. Учешће на овом такмичењу узело
је седморо наших колега: Катарина Деспот, Даница Петковић, Милена Благојевић, Стефан Батало,
Милош Николић, Марио Ђорђевић и Братислав Димитријевић. Катарина и Стефан су присуствовали
церемонији свечаног отварања у касарни и имали су прилике да се „опробају“ у правом војничком
маршу.
Ипак, догађај који је обележио јун 2017. године био је Трећи турнир одбојкашких судија Србије, чији је
организатор било наше Удружење. Турнир је одржан 24. и 25. јуна у великој сали хале „Чаир“. Уз нашу
екипу учествовале су колеге из Краљева, Београда и Крагујевца. У суботу 24. јуна одржана је свечана
вечера у ресторану „Тврђава“. Том приликом посетили су нас Први потпредседник ОСС Иван
Миљковић, Врховни судија Других лига Игор Миљковић и почасни члан УОСГН Мирко Јанковић.
Позитиван утисак са овог турнира употпунила је чињеница да је наша екипа освојила прво место.

Сеоска Олимпијада, у организацији општине Црвени Крст, одржана је у Медошевцу, а судили су
Стефан Батало и Биљана Петровић.
Од 25. јуна до 3. јула на европским Универзитетским играма у Пољској представљао нас је успешно
Марио Ђорђевић
Председник УОСГН Никола Бркић судио је на Балканском првенству за кадете, које је од 8. до 12.
августа одржано у Лесковцу.
Летњи месеци били су резервисани за одбојку на песку. Звање судије одбојке на песку добиле су још
две наше колегинице: Сара Митић и Катарина Деспот. Њих две су нас заједно са Слободаном
Луковићем и Кристином Младеновић представљале у протеклој сезони.
Уочи почетка нове одбојкашке сезоне Никола Бркић и Владан Милић били су предавачи на семинару за
тренере Друге лиге – Исток.
Изазове који нас очекују у новој години дочекаћемо спремни и трудићемо се да као и досада
представљамо УОСГН на прави начин и да рад организације подигнемо на још виши ниво.

Председник УОСГН
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