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На основу члана 41. Статута Савеза Србије за дизање тегова, члана 100. Закона о спорту и и члана 2.
Спортских правила Савеза Србије за дизање тегова, Управни одбор Савеза Србије за дизање тегова
на седници одржаној 14.02.2017. године усвојио је

ПРАВИЛНИК
О СТРУЧЊАЦИМА У СПОРТУ И СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА
У САВЕЗУ СРБИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Стручњаци у спорту су она лица који обављају друге стручне послове у спорту, у складу са Законом
о спорту, а која имају одговарајуће образовање за те врсте послова и доприносе остваривању
спортских активности и спортских делатности у ССДТ.
1. Стручњаци у дизању тегова су:
1. судијa,
4. лекар,
5. физиотерапеут,
6. масер,
7. психолог,
8. спортски менаџер,
9. спортски посредник
10. спортски саветник,
11. остали стручњаци у спорту који доприносе успешном раду спортског удружења
2. Остала званична лица у ССДТ и спортским удружењима за дизање тегова
1. председник,
2. заступник,
3. чланови органа управљања,
4. чланови надзорног одбора,
5. директор,
6. спортски директор.
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3. Остала званична лица на такмичењу:
1. званични представници клубова,
2. редари,
3. сниматељи
4. хигијеничари
Члан 2.
Правилником о стручњацима у спорту и осталим службеним лицима у спорту (у даљем тексту:
Правилник), уређују се питања везана за рад и унутрашњу организацију рада судија, као и рад свих
осталих званичних лица која обављају поједине послове везане за организацију спортских
такмичења у оквиру ССДТ.
Члан 3.
Сви стручнајци у спорту као и остала званична лица наведена у овом Правилнику су дужни да
поштују све нормативне акте ССДТ (Статут, правилнике, одлуке …) и да их примењују у пракси из свог
делокруга рада и активности.
За свако кршење аката ССDT од стране стручњака у спорту и осталих званичних лица биће покренут
дисциплински поступак и изречене казне у случају утврђене одговорности због чињења или не
чињена радњи које су стручњацима у спорту и осталим званичним лицима дате као задатак.
Сваки напад, како физички и тако и вербални, од стране других субјеката у дизању тегова (дизача
тегова, спортских радника, публике и др.) биће строго кажњаван на основу Дисциплинског
правилника ССДТ.

1. СУДИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА
Члан 4.
Карактеристични послови судије за дизање тегова јесу: суђења на такмичењима у дизању тегова по
националним и међународним правилима дизања тегова; учествовање у раду органа Савеза.
Евиденцију o судијама за дизање тегова води Комесар за судијске послове Савеза.
Подаци о судијама за дизање тегова се објављују на званичом интернет сајту ССДТ.
Члан 5.
Судија за дизање тегова дужан је да:
- Врши судијску дужност по својој савести, а на основу правила и правилника ССДТ и IWF
- Добро познаје, правилно тумачи и стриктно примењује Правила,
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- Активно учествује на организованим скуповима, семинарима и другим облицима рада у циљу свог
стручног усавршавања,
- Прати све новости из дизања тегова, измене и допуне Правила,
- Плаћа годишњу чланарину коју утврђује Управни одбор ССДТ
Члан 6.
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.
Уколико судија из било којих разлога не обавља судијску дужност 4 (четри) или више година, дужан
је да полаже контролни испит.
Члан 7.
Интернационални судија, поред годишње чланарине коју плаћа Савезу за дизање тегова Србије,
треба да поседује Књижицу и лиценцу IWF.
Члан 8.
Судија своју судијску легитимацију ССДТ носи на сваком такмичењу.
Члан 9.
Судијску легитимацију издаје Комесар за судијске послове, односно по његовом налогу комесар за
регистрације.

1.1. КАТЕГОРИЗАЦИЈА СУДИЈА
Члан 10.
На основу положеног судијског испита судија стиче следећа звања:
- Судија за дизање тегова,
- Национални судија за дизање тегова II категорије,
- Национални судија за дизање тегова I категорије
- Међународни судија за дизање тегова II категорије
- Међународни судија за дизање тегова I категорије.
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1.2. УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗА СУДИЈУ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА
Члан 11.
Судија за дизање тегова може бити сваки држављанин Републике Србије који испуњава следеће
(основне) услове :
- Да је активно радио у спортским организацијама за дизање тегова најмање годину дана пре
полагања испита,
- Да је навршио 20 година старости,
- да има лекарски преглед о утврђивању здравственог стања,
- Да има најмање средње образовање,
- Да није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за вршење судијске дужности,
- Да није кажњаван за теже прекршаје по правилима ССДТ или организација чији је ССДТ члан.
Посебни услови за полагање судијског испита су:
За звање Судије за дизање тегова не постоје посебни услови,
За звање Националног судије за дизање тегова II категорије
- судија за дизање тегова који има 2 (две) године стажа,
- да је судио 5 (пет) такмичења
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 Међународног судије за дизање тегова II и I категорије важе правила IWF.

1.3. ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СУДИЈА
Члан 12.
Управни одбор ССДТ доноси Спортска правила ССДТ који регулишу сва остала питања везана за
суђење, полагање и напредовању у судијским звањима који је усаглашен са одедбама Закона о
спорту, подзаконским актима, правилима IWF (Међународне федерације за дизање тегова), а која
нису регулисана овим Правилником.
Члан 13.
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Категоризација судија се врши једном годишње у децембру месецу кад су у питању судије
националне категорије. Категоризацију међународних судија врши Међународна федерација за
дизање тегова на основу својих правила.

1.4. ПОЛАГАЊЕ СУДИЈСКОГ ИСПИТА
Члан 14.
Звање судије стиче се путем испита.
Програм за полагање испита је јединствен за територију Републике Србије. Испитна процедура се
спроводи на основу одредби овог Правилника и у складу са Правилником о номенклатури спортских
звања и занимања.
Члан 15.
Организатор судијског испита може бити:
• Комесар за судијске послове Савеза Србије за дизање тегова
• Комесар за судијске послове Покрајинског савеза за дизање тегова и
• Комесар за судијске послове регионалног / градског савеза за дизање тегова
Комесар за судијске послове ССДТ може да организује полагање испита за сва судијска звања.
Комесар за судијске послове Покрајинског и регионалног / градског савеза за дизање тегова може
да организује полагање испита за следећа судијска звања:
• судија за дизање тегова
• национални судија за дизање тегова II категорије
Организатор судијског испита је у обавези да у року од 48 сати од завршетка испита, Комесару за
судијске послове ССДТ достави:
• молбу кандидата за полагање судијског испита
• записник такмичења
• записник о полагању судијског испита
Испити за међународне судије I и II категорије полажу се пред испитном комисијом коју одреди
Комесар за судијске послове ССДТ, са одобрењем IWF.
Чланови испитне комисије морају бити судије вишег ранга од ранга за који кандидат полаже испит.
За међународне судије важе Правила IWF.
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Члан 16.
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 11. овог правилника и доказ о уплати годишње
судијске чланарине за период проведен у нижем судијском звању.
Члан 17.
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 18.
Кандидати који полаже судијски испит немају право на накнаду трошкова, која иначе припада
судијама на такмичењу (путни трошкови, дневнице и судијске таксе).
Члан 19.
Испит за судије свих звања састоји се из два дела:
- писменог теста – теоријски део,
- суђење на такмичењу – практични део.
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 II категорије 80 % позитивних одговора,
- за националног судију за дизање тегова I категорије 85 % позитивних одговора.
- за интернационалне судије примењују се Правила IWF.
Кандидат који положи писмени тест полаже практичан део испита.
Члан 20.
На практичном делу испита у случају грубе повреде Правила кандидата на испиту, испитна комисија
има право промене судијске одлуке.
Члан 21.
О току испита води се записник у који се уносе подаци:
- лични подаци кандидата,
- имена и судијски ранг чланова комисије
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- датум и место полагања испита,
- такмичење на коме је испит одржан и број такмичара,
- успех кандидата на писменом и практичном испиту.
Записник о испиту потписују сви чланови испитне комисије.
Члан 22.
Коначан успех на испиту оцењује се са ’’ПОЛОЖИО’’ или ’’НИЈЕ ПОЛОЖИО’’
Посебно за сваки део испита са процентом успеха.
Члан 23.
Председник Испитне комисије уписује податке о положеном испиту у судијску легитимацију
кандидата.
Члан 24.
Кандидат је положио испит уколико је испунио услове из члана 19. овог Правилника.
Након полагања испита, судија се уписује у регистар судија који води Комесар за судијске послове
ССДТ. Начин уписа судија у регистар описан је у Регистрационом правилнику

1.6. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ СУДИЈСКОГ КАДРА
Члан 25.
Стручно усавршавање судија постиже се путем општих стручних семинара, и семинара за
лиценцирање.
Судија је обавезан да се стално стручно усавршава и да прати иновације у Правилима дизања тегова
и нормативних аката ССДТ које се односе на организацију такмичења.
Члан 26.
Све активне судије националне и међународне категорије су обавезни да присуствују семинару за
годишње лиценцирање судија.

1.7. ДЕЛЕГИРАЊЕ СУДИЈА
Члан 27.
За свако такмичење у дизању тегова које се налази у Календару такмичења ССДТ, Комесар за
судијске послове (Комесар) доноси одлуку о броју потребних судија и врши поименично
делегирање судија.
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Судије делегиране за обављање дужности на одређеном такмичењу, могу да буду одлуком
Комесара замењени, ако то интереси такмичења захтевају или ако они сами откажу.
Уколико делегирани судија откаже суђење о разлозима и доказима отказа мора писмено да
обавести Комесара за судијске послове.
Члан 28.
Одлука о делегирању судија се благовремено саопштава судији преко сајта ССДТ, или мејлом,
најмање пет радних дана пре одржавања такмичења.
Члан 29.
Организатори покрајинских / регионалних / градских такмичења обавезни су да доставе
пропозиције такмичења Комесару за судијске послове ССДТ.

1.8. ОБАВЕЗЕ СУДИЈА НА ТАКМИЧЕЊУ
Члан 30.
Судија је дужан да суди на такмичењу за које га одреди надлежни орган за делегирање.
Судија је обавезан доследно примењује правила дизања тегова и прописе који се односи на
такмичење у дизању тегова.
Члан 31.
Судија не може обављати судијску дужност на такмичењу на коме има неку другу дужност
(организатор такмичења, тренер екипе, такмичар и сл)
Члан 32.
Судија на такмичењу може обављати једну ос следећих дужности:
- ДЕЛЕГАТ САВЕЗА,
- ВРХОВНИ СУДИЈА / ЧЛАН ЖИРИЈА
- СЕКРЕТАР ТАКМИЧЕЊА
- СУДИЈА НА ПОДИЈУМУ,
- ТЕХНИЧКИ КОНТРОЛОР,
- МАРШАЛ ТАКМИЧЕЊА
- МЕРИОЦ ВРЕМЕНА
Члан 33.
Свим такмичењима руководи РУКОВОДСТВО ТАКМИЧЕЊА.
9

Руководство такмичења чине:
- ДЕЛЕГАТ САВЕЗА
- ВРХОВНИ СУДИЈА / ЖИРИ
- СЕКРЕТАР ТАКМИЧЕЊА
Члан 34.
Дужности руководства такмичења:
Заједничке дужности су да:
- провере испуњење услова за правилан ток такмичења,
- са дежурним лекаром присуствују мерењу такмичара,
- се старају за што бољи успех организације такмичења,
Дужности делегата такмичења су да:
- Провери регистрације - такмичарске књижице - такмичара
- Провери исправност лекарског прегледа сваког такмичара,
- Обустави такмичење уколико се исто не обавља у складу са Правилима ССДТ и IWF
- 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 / жирија су да:
- одреди распоред судија око подијума,
- врховни судија мора да позове и опомене судије када учине очиту грешку односно повреду
техничких правила IWF, али нема право промене одлуке судија. Уколико је за такмичење одређен
жири од најмање 3 члана и он једногласно донесе одлуку различиту од судија, само тада се може
променити одлука судија.
- се стара о суђењу на такмичењу.
Дужности секретара такмичења су да:
- провери листе такмичара и да исте распореди по групама у складу са Правилима IWF,
- води записник мерења такмичара,
- води записник такмичења
- води такмичење у складу са IWF Правилима, сарађује са службеним спикером на такмичењу,
- евидентира постигнуте рекорде на такмичењу,
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- се стара да судије и руководство такмичења по завршетку такмичења потпишу званичне записнике
такмичења.
Члан 35.
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 36.
Давање изјава судија о суђењу у средствима јавног информисања представља прекршај који се
санкционише одредбама Дисциплинског правилника ССДТ.
Члан 37.
Делегирани судија је дужан да 30 минута пре времена одређеног за почетак мерења буде у сали за
мерење и такмичење.
Члан 38.
Судија је обавезан да такмичење суди у прописаној и за судију одређеној спортској опреми.

1.9. НАКНАДЕ СУДИЈСКИХ ТРОШКОВА
Члан 39.
Судија, који је одређен да суди такмичење у дизању тегова, има право на одређену накнаду за
обављање службене дужности.
Висину накнаде, из претходног става, утврђује Управни одбор ССДТ.
Када службено лице обавља дужност ван места становања, поред одређене накнаде наплаћује и
путне трошкове према трошковнику који утврђује Управни одбор ССДТ.

1.10. ИЗВЕШТАВАЊЕ О СПРЕЧЕНОСТИ СУЂЕЊА ТАКМИЧЕЊА
Члан 40.
Судија је дужан да благовремено и писменим путем обавести орган за делегирање судија ССДТ, ако
је спречен из било ког разлога, да неће моћи да суди на делегираном такмичењу.
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Члан 41.
Судија, који из оправданих разлога не може да обави дужност за коју је делегиран, дужан је да
откаже суђење писмено, е-маилом, телеграмом или факсом, а у изузетно оправданим случајевима
отказ се може саопштити телефонским путем и то 24 часа пре времена утврђеног за почетак
такмичења.
Рок из става један овог члана подразумева обавезу судије да обавештење о отказу суђења мора
бити код органа за делегирање судија до рока из предходног става. Отказ мора бити писмено
образложен.
Уколико судија два пута неоправдано откаже суђење на такмичењима аутоматски се брише са листе
суђења за ту календарску годину.
Члан 42.
Судије су обавезне да о свакој промени места боравка, адресе стана, е-меила или пријављених
бројева телефона за комуникацију у року од 48 часова, писмено обавесте орган за делегирање
судија ССДТ.

1.11. СУДИЈСКА ЛИЦЕНЦА И АМБЛЕМ
Члан 43.
Судија поседује службену судијску лиценцу ССДТ.
Национални судија је дужан да за време суђења носи амблем ССДТ, који је јединствен за све судије
ССДТ и сва такмичења на територији Републике Србије.
Судија међународне категорије је дужан да за време суђења носи амблем IWF у складу са
прописима и одлукама IWF на свим такмичења у земљи и иностранству.

1.12. ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СУЂЕЊУ
Члан 44.
Делегат такмичења је дужан да најкасније у року од 24 часа по завршеном такмичењу поднесе
писмени извештај органу за делегирање судија.
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1.13. МИРОВАЊЕ СТАЖА
Члан 45.
Судија, који се налази под суспензијом надлежног органа или против кога се води кривични
поступак за кривична дела нечасне природе, не може да остварује своја права као судија за дизање
тегова до окончања поступка.
Члан 46.
Судија националне категорије који је привремено прекинуо суђење због дужег боловања,
привременог рада у иностранству, активног наступања и усавршавања, може да буде поново
уврштен на листу судија у категорији у којој је прекинуо суђење, у којој је био пре привременог
прекида суђења по престанку разлога због којих је привремено прекинуо суђење.
Одлуку о враћању на листу судија доноси Комесар за судијске послове.
На судију међународне категорије који привремено прекине суђење примењују се нормативна акта
IWF.

1.14. РЕАКТИВИРАЊЕ
Члан 47.
Судија коме је уважена оставка на судијско звање, или судија који је био осуђен од стране
надлежног суда за кривична дела, или је био одстрањен одлуком дисциплинског органа из
организације за дизање тегова, па је касније рехалибитован, може да поднесе молбу за
реактивирање. О молби одлучује Комесар за судијске послове.

1.15. ПРЕСТАНАК СУЂЕЊА
Члан 48.
Судија аутоматски престаје да суди у следећим случајевима:
1. подношењем оставке,
2. ако је кажњен доживотном забраном вршења функције у спорту,
3. на основу правоснажне пресуде суда због кривичног дела нечасне природе,
4. неплаћањем судијске чланарине
5. ако је прописано посебним правилима IWF.
Одлуку о престанку судијске функције доноси надлежни руководилац за судијске послове, а у
другом степену Управни одбор Савеза.
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1.16. КОНТРОЛА СУЂЕЊА
Члан 49.
Судије се, по правилу, контролишу приликом суђења такмичења.
Контролу, по правилу, спроводи Комесар за судијске послове, Делегат такмичења и Врховни судија
/ жири.
Члан 50.
Оцена суђења врши се описно „одличан“ „добар“ „задовољавајући“ и „слаб“.

2. ОСТАЛИ СТРУЧЊАЦИ У СПОРТУ
Члан 51.
Остали стручњаци у спорту који раде у ССDT су следећа занимања, и то:
1. секретари,
2. лекари,
3. физиотерапеути,
4. масери,
5. психолози,
6. спортски менаџери,
7. спортски посредник
8. спортски саветник
9. остали стручњаци у спорту који доприносе успешном раду спортских удружења.
На основу Закона о спорту, ССDT као надлежни национални грански спортски савез за грану спорта
– дизање тегова, мора да има запосленог или ангажованог спортског стручњака или стручњака у
спорту са положеним спортским стручним испитом. Ову обавезу имају и спортски клубови који се
такмиче у највишем националном рангу такмичења.

2.1. ОПИС ПОСЛОВА ОСТАЛИХ СТРУЧЊАКА У СПОРТУ
Члан 52.
Кратак опис послова који раде остали стручњаци у спорту су следећи:
14

Секретари
Секретари обављају све административно-техничке послове у циљу несметаног функционисања
спортских удружења из дизања тегова. Припремају седнице органа управљања и скупштине
спортског удружења.
Лекари
Лекари су задужени да се брину о здрављу дизача тегова репрезентативаца и оних у клубовима
члановима ССДТ. Лекари морају да раде, пре свега, превентивно на заштити здравља спортиста.
На сваком такмичењу које се налази у календару такмичења ССДТ мора да буде присутан лекар.
За време трајања такмичења лекар пружа прву медицинску помоћ спортистима.
Лекар на такмичењу је дужан да писмено евидентира све проблеме у делокругу његових
овлашћења који су настали на такмичењу.
Физиотерапеути
Основни задатак физиотерапеута у раду са националним селекцијама и у удружењима за дизање
тегова ради на превенцији повреда, санирању насталих повреда и на што бржем опоравку спортиста
након повреда.
Масери
Основни задатак масера у раду са националним селекцијама и у удружењима за дизање тегова је
рад на што бржем опоравку спортиста након тренинга и такмичења.
Ппсихолози
Основни задатак психолога у раду са спортистима из националних селекција и у раду са спортистима
у удружењима за дизање тегова је да се створе предуслове да спортисти на такмичењу буду
психолошки максимално припремљени за изазове који их очекују на такмичењу.
Спортски менаџери
Основни задатак спортских менаџера у раду ССДТ и спортским удружењима за дизање тегова је да
се као последица њиховог квалитетног рада створе што бољи услови за спровођење свих
планираних спортских активности, како тренажних тако и такмичарских.
Првенствени задатак спортских менаџера је стварање квалитететне шеме организације рада у
спортском удружењу у којем је ангажован, као и обезбеђивање додатних извора финансирања
спортских удружења, не рачунајући овде буџетска средства које спортско удружење добија из
државног буџета.
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Спортски посредник
Основни задатак спортских посредника у спортским удружењима за дизање тегова је да се
трансфери спортиста обављају у складу са законским прописима Републике Србије, Међународне
федерације за дизање тегова, као и у складу са свим нормативним атима ССДТ.
Спортски посредници могу да обављају свој рад професионално, регистровањем овог посла као
своју привредну делатност у складу са законским прописима Републике Србије.
Управни одбор ССДТ на основу писменог захтева за рад на пословима спортског посредника у
удружењима за дизање тегова издаје дозволу за рад (лиценцу) на пословима спортског посредника
на период до 5 година.
У случају лошег и несавесног рада спортског посредника Управни одбор може да ускрати дозволу
за рад и пре истека рока од 5 година.
Спортски саветник
Спортски саветници се ангажују у ССДТ и спортским удружењима за дизање тегова на основу
надлежног извршног органа. У одлуци о ангажовању наводе се послови на којима ради спортски
саветник који су у циљу унапређења рада спортског удружења и постизања што бољих спортских
резултата.
Наведени стручњаци у спорту свој рад у ССДТ и спортским удружењима обављају професионално,
хонорарно или волонтерски.

2.2. УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА СТРУЧЊАКА У СПОРТУ
Члан 53.
Правилником о номенклатури спортских звања и занимања утврђени су за стручњаке у спорту
типични послови, услови у погледу образовања, односно стручне оспособљености за стицање звања
које морају да испуне стручњаци у спорту који раде ове послове у оквиру ССДТ.

2.3. ЕВИДЕНЦИЈА СТРУЧЊАКА У СПОРТУ
Члан 54.
Евиденцију стручњака у спорту води канцеларија ССДТ.
Подаци о стручњацима у спорту се објављују на званичом интернет сајту ССДТ.
Члан 55.
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Клубови су дужни у року од 15 дана од дана промена председника, лица за заступање клуба и
секретаре клуба да доставе писмено обавештење и променама. Ово се односи и на промену контакт
података, адресу и телефон клуба и председника, лица за заступање клуба и секретаре клуба.

3. ОСТАЛА ЗВАНИЧНА ЛИЦА У ССДТ
Члан 56.
Као службена лица у ССДТ и спортским удружењима чланицама ССДТ, уз наведене спортске
стручњаке и стручњаке у спорту, сматрају се су и она лица који су ангажовани на појединим
функцијама или пословима у удружењима за дизање тегова, и то:
1. председник,
2. заступник,
3. чланови органа управљања,
4. чланови надзорног одбора,
5. директор,
6. спортски директор.
Канцеларија ССДТ води евиденцију свих осталих званичних лица у чланицам ССДТ.
Спортска удружења чланови ССДТ дужни су у року од 15 дана од промене неког службеног лица
доставити одлуку о именама неког службеног лица. Недостављање података о промени званичног
лица у спортском удружењу сматра се кршењем одредби Дисциплиског правилника ССДТ.

4. СЛУЖБЕНА ЛИЦА НА ТАКМИЧЕЊИМА
Члан 57.
Осим спортских стручњака и стручњака у спорту који се третирају као званична лица, на
такмичењима која су под ингеренцијом ССДТ као службена лица се третирају следећа лица, и то:
1. званични представници клубова,
2. редари,
3. сниматељи
4. хигијеничари
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Члан 58.
Основни послови које раде службена лица су следећи:
Званични представници клубова
Званични представници клубова на такмичењу су одговорни за понашање и дисциплину дизача
тегова, тренера и осталих званичних лица из његовог клуба. Званични представник клуба на
такмичењу мора да извршава одлуке делегата такмичења.
Редари
Основни посао редара је да се брину о реду и дисциплини у просторима где се одржава такмичење.
У случају кршења дисциплине од било ког учесника редари су дужни да спрече ескалацију сукоба и
да поступе по наредби делегата такмичења чије одлуке су дужни апсолутно да извршавају у сваком
тренутку.
Редари морају да имају јасно и видљиво обележје да обављају тај посао на такмичењу
(флуоресцентне прслуке, наруквице, специјална одела, посебне мајице и слично).
Сниматељи
Посао сниматеља на такмичењу је да снимају такмичење.
Хигијеничари
Посао хигијеничара је да, пре такмичења, обезбеди хигијенске услове у простору за загревање и
такмичење.
Члан 59.
Технички организатори такмичења је у обавези да обезбеде службена лица на такмичењу које је
под њиховом ингеренцијом. Тачан број и структуру службених лица одређује посебно сваки
технички организатор у договору са ССДТ.
Члан 60.
Службена лица могу да буду ангажовани као волонтери или по уговору о привременим и
повременим пословима, односно по неком другом основу који је најповољнији техничком
организатору.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 61.
Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор ССДТ.
Члан 62.
Једини орган меродаван за тумачење овог правилника је Управни одбор ССДТ.
Члан 63.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник за судије ССДТ усвојен 13.03.2015.
године
Члан 64.
Правилник се објављује на званичном интернет сајту ССДТ( www.dizanje.rs ).
Члан 65.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на званичном интернет сајту ССДТ
( www.dizanje.rs ).

У Београду, 14.02.2017.

ПРЕДСЕДНИК ССДТ:
Проф. Др Милан В. Михајловић
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