УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ СУДИЈА ГРАДА НИША
Страхињића Бана 2а, Ниш, web: www.uosgn.org,
бр.рачуна: 325-9500700033379-65 ОТП Банка

Број: 35/2016
ЗАПИСНИК
Врста састанка:
Управни одбор Удружења одбојкашких судија Града Ниша
Број седнице:
4 (четврта седница)
Датум одржавања: 27.05.2016.
Време одржавања:
20,00 – 21,30
Место одржавања: СЦ Чаир
Управни одбор УОСГН броји 5 чланова, а четвртој Седници
Састанку
присуствовали су: Никола Бркић, Милица Лошић, Братислав
присуствовали:
Димитријевић и Вук Јовановић. Владан Милић био је
оправдано одсутан.

ДНЕВНИ РЕД
1. Уплата хуманитарне помоћи за лечење Игора Нуркића.
2. Резултати са полагања за више судијске рангове.
3. Завршен је семинар за стицање звања „Одбојкашки судија“ у
организацији нашег Удружења.
4. Курс УОСС за нове судије Одбојке на песку.
5. Учешће наших чланова на турнирима током маја и најава за лето 2016.
6. Разно.

РАСПРАВА И ОДЛУЧИВАЊЕ
1. УО донео је одлуку да учествује у акцији прикупљања помоћи за лечење
младог џудисте Игора Нуркића. УОСГН ће, у складу са својим могућностима,
уплатити износ од 6 000,00 динара са рачуна Удружења. Наши чланови
судиће на Хуманитарном турниру, у организацији ОСНО, на коме ће се
прикупљати новчана помоћ. Истовремено позивамо све чланове Удружења
да у суботу и недељу, 28. и 29. маја присуствују турниру и помогну ову
акцију.
2. Тројица наших колега стекли су нова звања након што су положили
практични део испита на 51. Трофеју Београда који је одржан од 30. априла
до 02. маја. Нове „Националне судије“ постали су Милош Ћетковић и Мирко

3.

4.

5.

6.

Вуловић, док је звање „Регионални судија“ стекао Стефан Батало. Нажалост,
Милена Благојевић положила је само теоријски део испита. Уверени смо да
ће и Милена стећи ново звање у некој од наредних прилика. УОСГН честита
колегама које су стекле нова звања. У складу са већ устаљеном праксом
нашег Удружења њима ће бити додељене награде у вредности од 2 000,00
динара. Импресије наших чланова који су добили нове судијске рангове
можете у форми извештаја прочитати на нашем сајту www.uosgn.org
У периоду од 14. марта до 07. маја одржан је семинар за стицање звања
„Одбојкашки судија“. Као резултат успешно одржаног семинара добили смо
десеторо нових колега. Честитамо нашим новим колегама и истовремено
захваљујемо свима који су помогли у организацији семинара.
УОСГН је добило још једног судију Одбојке на песку. Наша колегиница
Кристина Младеновић стекла је ово звање на курсу који је одржан 22. маја у
Београду. Њен извештај са овог догађаја можете прочитати на сајту
www.uosgn.org. УО је донео одлуку да се Кристини додели награда у
вредности од 1 000,00 динара. Узимајући у обзир да колега Слободан
Луковић приликом стицања звања судије Одбојке на песку није добио
новчану награду УО је донео одлуку да се и он награди идентичним
износом.
Двојица наших колега, Милан Миладиновић и Братислав Димитријевић,
имали су част да нас представљају на финалном турниру Првенства Србије
за пионире који је одржан у Великом Градишту од 20. до 22. маја. На
Олимпијади ученика Републике Србије представљали су нас Кристина
Младеновић, Марио Ђорђевић и Мирко Вуловић као судије, док се у улози
координатора за одбојкашке судије нашла Милица Лошић. У јуну наше
Удружење очекују нови, већ најављени турнири, а верујемо да ћемо „радно
одбојкашко лето“ завршити традиционалним турниром у Одбојци на песку.
Биће то одлична прилика да анимирамо још младих колега и повећамо број
судија Одбојке на песку.
У складу са ранијим одлукама Управног одбора изабран је видео пројектор
који ће наше Удружење купити у најкраћем року. Све одлуке донете су
једногласно.

Председник УОСГН
Никола Бркић

