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ЧЛАНОВИМА УДРУЖЕЊА ОДБОЈКАШКИХ СУДИЈА ГРАДА НИША
ПРЕДМЕТ: Обавештења са састанка одржаног 09.11.2015. године

1. Први судија са сваке утакмице МОЛ Ниша за сениорке, као и утакмица
млађих категорија, дужан је да након објављеног делегирања контактира
другог судију и записничара и да затим на адресу nis@uoss.rs пошаље до
петка у 15:00 потврду да су сви чланови судијског колегијума упознати са
делегирањем и да ће присуствовати утакмици.
2. Делегирање ће бити објављивано на сајту Удружења одбојкашких судија
Србије www.uoss.rs, када са радом буде наставио наш сајт делегирање ће се
објављивати на оба сајта.
3. Признаницу и делегатски извештај за утакмице можете пронаћи на сајту
Одбојкашког савеза Нишавског округа www.osno.org.rs у менију Документи
/Формулари. Пропозиције се налазе у менију Документи/Пропозиције.
4. Судије су обавезне да у понедељак након одиграног кола уплате 10% од
такси (не односи се на записничаре утакмица МОЛ Ниша и млађих
категорија) на рачун Удружења одбојкашких судија Града Ниша 3259500700033379-65 код ОТП Банке. Судије које не измирују редовно своје
обавезе неће бити делегиране.
5. Управни одбор донео је одлуку да се млађим колегама одреде ментори
који ће им помагати у раду. Распоред менторства је следећи: Михајло
Светозаревић – ментор Владан Милић, Никола Пејчић – ментор Братислав
Димитријевић, Стефан Батало – ментор Вук Јовановић, Даница Петковић и
Сандра Прокић – ментор Милица Лошић, Мила Стефановић и Милена
Благојевић – ментор Никола Бркић. Ментори ће контактирати млађе колеге
и са њима се договорити о времену и начину рада.
6. По завршетку утакмице први судија је дужан да СМС поруком јави резултат
комесару такмичења Миловану Стојадиновићу на бр. 060 050 79 56 и
председнику УОСГН Николи Бркићу на бр. 064 631 76 96. Записник са
утакмице и делегатски извештај доставља први судија лично у просторије
Одбојкашког савеза Нишавског округа (ТПЦ Калча, ламела Б, локал 63, први
спрат).
Ниш 10.11.2015.

Председник УОСГН
Никола Бркић

