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На основу члана 51. Статута Савеза Србије за дизање тегова и предлога
Комесара за судијске послове ССДТ, Управни одбор ССДТ на својој седници
одржаној 27.12.2012.године у Београду доноси

ПРАВИЛНИК ЗА СУДИЈЕ
САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови и начин стицања судијских звања, начин
одређивања судија, обавезе и дужности судија, организовање стручног
усавршавања судија, контрола и евиденција судија.
Члан 2.
Судија за дизање тегова може бити сваки држављанин Републике Србије који
испуњава следеће услове :
4 Да је активно радио у спортским организацијама за дизање тегова најмање
годину дана пре полагања испита,
5 Да је навршио 20 година старости,
6 Да је здрав да може вршити дужност судије,
7 Да има најмање средње образовање,
8 Да није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за вршење
судијске дужности,
9 Да није кажњаван за теже прекршаје по правилима ССДТ или организација чији
је ССДТ члан.

II ДУЖНОСТИ СУДИЈЕ
Члан 3.
Судија за дизање тегова дужан је да:
1. Врши судијску дужност по својој савести, а на основу правила и правилника
ССДТ и IWF
2. Добро познаје, правилно тумачи и стриктно примењује Правила,
3. Активно учествује на организованим скуповима, семинарима и другим
облицима рада у циљу свог стручног усавршавања,
4. Прати све новости из дизања тегова, измене и допуне Правила,
5. Плаћа годишњу чланарину коју утврђује Управни одбор ССДТ
Члан 4.
Судија који не плати годишњу чланарину не може бити делегиран за такмичења.
Да би се поново уврстио у листу активних судија мора платити заосталу
чланарину.
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Уколико судија из било којих разлога не обавља судијску дужност 4 (четири) или
више година, дужан је да полаже контролни испит.
Члан 5.
Интернационални судија, поред годишње чланарине коју плаћа ССДТ-у, треба да
поседује Књижицу и лиценцу IWF
Члан 6.
Судија своју судијску легитимацију ССДТ носи на сваком такмичењу.
Члан 7.
Судијску легитимацију издаје ССДТ.

ИИИ СУДИЈСКА ЗВАЊА, УСЛОВИ И НАЧИН СТИЦАЊА
Члан 8.
На основу положеног судијског испита судија стиче следећа звања:
1 Национални судија за дизање тегова II категорије,
2 Национални судија за дизање тегова I категорије,
3 Интернационални судија за дизање тегова II категорије
4 Интернационални судија за дизање тегова I категорије.
Члан 9.
Основни услови за полагање судијског испита наведени су у члану 2. овог
Правилника.
Посебни услови за полагање судијског испита су:
За звање НАЦИОНАЛНОГ СУДИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА II КАТЕГОРИЈЕ не
постоје посебни услови.

За звање НАЦИОНАЛНОГ СУДИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА I КАТЕГОРИЈЕ:
- Национални судија за дизање тегова II категорије који има 2 (две) године
стажа и
- да је судио 5 (пет) такмичења,
За звање ИНТЕРНАЦИОНАЛНОГ СУДИЈЕ II и I категорије важе правила IWF.
Члан 10.
Испити за националног судију за дизање тегова и интернационалне судије I и II
категорије (који се организују у Републици Србији) полажу се пред испитном
комисијом коју одреди комесар за судијске послове ССДТ.
Чланови испитне комисије морају бити судије вишег ранга од ранга за који
кандидат полаже испит.
За интернационалне судије важе Правила IWF.
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Члан 11.
Пријава за полагање испита подноси се надлежном органу из предходног члана
овог Правилника.
Поред основних података о подносиоцу пријаве, пријава мора садржати и доказе о
испуњењу услова за полагање судијског испита из члана 2. и члана 9. овог
правилника и доказ о уплати годишње судијске чланарине за период проведен у
нижем судијском звању.
Члан 12.
По пријему пријаве, надлежни орган утврђује да ли кандидат испуњава услове за
полагање испита и доноси одговарајуће решење. Решење о полагању испита
доставља се кандидату и члановима испитне комисије најкасније 15 (петнаест)
дана пре датума испита.
Решење о неодобравању полагања испита доставља се кандидату уз писмено
образложење.
Члан 13.
Кандидати који полажу судијски испит немају право на накнаду трошкова, која
иначе припада судијама на такмичењу ( путни трошкови, дневнице и судијске
таксе.)
Члан 14.
Испит за судије свих звања састоји се из два дела:
1. писменог теста ,
2. практичног дела - суђење на такмичењу.
Писмени тест се састоји од 100 (сто) питања на која се мора одговорити:
• на тесту за судија за дизање тегова 75 % позитивних одговора,
• за националног судију за дизање тегова ИИ категорије 80 % позитивних
одговора.
• за националног судију за дизање тегова И категорије 85 % позитивних
одговора.
• за интернационалне судије примењују се Правила IWF.
Кандидат који положи писмени тест полаже практичан део испита.
Члан 15.
На практичном делу испита у случају грубе повреде Правила кандидата на испиту,
испитна комисија има право промене судијске одлуке.
Члан 16.
О току испита води се записник у који се уносе подаци:
• лични подаци кандидата,
• имена и судијски ранг чланова комисије
• датум и место полагања испита,
• такмичење на коме је испит одржан и број такмичара,
• успех такмичара на писменом и практичном испиту.
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Записник о испиту потписују сви чланови испитне комисије.
Члан 17.
Коначан успех на испиту оцењује се са ’’ПОЛОЖИО’’ или ’’НИЈЕ ПОЛОЖИО’’
Посебно за сваки део испита са процентом успеха.
Члан 18.
Председник Испитне комисије уписује податке о положеном испиту у судијску
легитимацију кандидата.
Члан 19.
Кандидат је положио испит уколико је испунио услове из члана 14. овог
Правилника.
IV ОДРЕЂИВАЊЕ СУДИЈА
Члан 20.
Одређивање судија за такмичење врши Комесар за судијске послове Савеза који
организује такмичење.
Судије морају бити обавештене да су делегирани за такмичење најмање десет
(10) дана пре одржавања такмичења, Уз обавештење достављају се Пропозиције
за такмичење.
Из оправданих разлога судија може отказати суђење, али о томе мора обавезно и
благовремено обавестити надлежни орган.
V СУДИЈЕ НА ТАКМИЧЕЊУ
Члан 21.
Судије на такмичењу могу бити судије које испуњавају услове из овог Правилника.
Судије на такмичењу дужне су да се придржавају одредаба овог Правилника,
Техничких правила и осталих нормативних аката Савеза.
Члан 22.
Судије на такмичењу морају бити прописно одевена, у складу са IWF правилима тамно плави сако са судијским амблемом на левом горњем џепу сакоа, светле
панталоне, плаво-бела пругаста кошуља и кравата.
Члан 23.
Одређене судије морају доћи на такмичење најмање 30 минута пре почетка
мерења такмичара, које поћиње два сата пре почетка такмичења и траје један сат.
У случају да одређени судија не дође на такмичење, руководство такмичења
одредиће замену од присутних судија.
Против судије који није дошао на такмичење, а свој недолазак није благовремено
отказао или оправдао, повешће се дисциплински поступак.
Члан 24.
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Судија не може обављати судијску дужност на такмичењу на коме има неку другу
дужност (организатор такмичења, тренер екипе, такмичар и сл)
Члан 25.
Судија на такмичењу може обављати једну ос следећих дужности:
1 ДЕЛЕГАТ САВЕЗА,
2 ВРХОВНИ СУДИЈА,
3 СЕКРЕТАР ТАКМИЧЕЊА
4 СУДИЈА НА ПОДИЈУМУ,
5 ТЕХНИЧКИ ИНСПЕКТОР,
6 МЕРИОЦ ВРЕМЕНА
7 СУДИЈА КООРДИНАТОР
Члан 26.
Свим такмичењима руководи РУКОВОДСТВО ТАКМИЧЕЊА.
Руководство такмичења чине испитане судије:
1 ДЕЛЕГАТ САВЕЗА
2 ВРХОВНИ СУДИЈА
3 СЕКРЕТАР ТАКМИЧЕЊА
Члан 27.
Дужности руководства такмичења:
Заједничке дужности су да:
1 Провере испуњење услова за правилан ток такмичења,
2 Са дежурним лекаром присуствују мерењу такмичара,
3 Се старају за што бољи успех организације такмичења,
Дужности делегата такмичења су да:
1 Провери регистрације - такмичарске књижице - такмичара
2 Провери исправност лекарског преглена сваког такмичара,
3 Обустави такмичење уколико се исто не обавља у складу са Правилима
ССДТ и IWF
4 По завршеном такмичењу, најкасније у року од 48 часова, достави извештај
са такмичења и све записнике надлежном савезу који га је одредио за делегата
Савеза.
Дужности врховног судије су да:
1 Одреди распоред судија око подијума,
2 Позове и опомене судије када учине очиту грешку односно повреду
техничких правила IWF,
3 Се стара о суђењу на такмичењу.
Дужности секретара такмичења су да:
1 Да провери листе такмичара и да исте распореди по групама у складу са
Правилима IWF,
2 Води записник мерења такмичара,
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3 Води записник такмичења
4 Води такмичење у складу са IWF Правилима, сарађује са службеним
спикером на такмичењу,
5 Евидентира постигнуте рекорде на такмичењу,
6 Се стара да судије и руководство такмичења по завршетку такмичења
потпишу званичне записнике такмичења.
Члан 28.
Свако такмичење у дизању тегова суде тројица судија.
Одлуку о покушају такмичара доносе судије истовремено.
Одлука се доноси простом већином гласова судија.
Одлука судија је исте вредности.
Судија на такмичењу не сме утицати на одлуке других судија.
Члан 29.
По завршетку такмичења судије су дужне да потпишу све званичне записнике
такмичења.
Члан 30.
За повреду дужности и угледа судијског позива на такмичењу, судија је одговоран
Дисциплинској комисији надлежног Савеза.
Члан 31.
Сваки судија по правилу дужан је да врши судијску дужност по позиву надлежног
органа.
VI КОНТРОЛА СУДЈЕЊА
Члан 32.
Контролу судјења врши руководилац за судијске послове надлежног органа који
организује такмичење.
Контрола судјења обухвата евиденцију судјења и квалитета судјења.
Врховни судија на такмичењу дужан је да у извештају са такмичења попуни део
који се односи на контролу судјења.
Оцена судјења врши се описно „одличан“ „добар“ „задовољавајући“ и „слаб“.
Члан 33.
Сваки судија има свој ЛИЧНИ КАРТОН у који се уносе: лични подаци судије,
подаци о спортском раду, подаци о положеним испитима, подаци о такмичењима
које је судио (назив такмичења, функција на такмичењу, оцена судјења)

VII ПРЕСТАНАК СУДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ
Члан 34.
Престанак функције судије за дизање тегова настаје:
1 писменом оставком,
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2 ограничењем градјанских права дуже од 6 (шест ) месеци,
3 неплаћањем судијске чланарине,
4 брисањем из списка судија због дисциплинске казне,
Одлуку о престанку судијске функције доноси надлежни руководилац за судијске
послове, а у другом степену Управни одбор Савеза.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Сва правила која се односе на судије, а регулисане су Правилима IWF (званична
лица такмичења, судијски испити и др.) саставни су део овог Правилника.
Члан 36.
Тумачење Правилника врши руководилац за судијске послове ССДТ.
Члан 37.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да вежи Судијски правилник донет
на седници Управног одбора ССДТ оџаној 28.02.2009. године у Суботици.
Члан 38.
Овај Правилник донет је на седници Управног одбора Савеза Србије за дизање
тегова 27.12.2012. године у Београду и ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.

ПРЕДСЕДНИК
Проф.др Милан В. Михајловић,с.р.
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