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Поштовани,
Као што сте упознати Судијска комисија КТ КСС организује камп за кошаркашке судије свих
зимских сениорских лига на територији Републике Србије у августу месецу према распореду који
вам је достављен. Прошло је нешто више од месец дана од како је пропагандни материјал за камп
објављен и са задовољаством можемо да констатујемо да је близу 60% капацитета већ попуњено
и да су се за учешће на Кампу пријавиле и судије из иностранства, пре свега са простора бивше
Југославије, али и из Шведске, Аустрије и других земаља.
Овим дописом желимо да вам скренемо пажњу да рад на Кампу представља континуиран процес
усавршавања младих и перспективних судија на које рачунамо да у будућности преузму водећу
улогу у кошаркашком суђењу у Србији, а верујемо, неки од њих заузму у складу са традицијом и
позиције у врху европског и светског суђења.
Поред тога скрећемо вам пажњу да је на основу важећих прописа један од критеријума за
рангирање било ког судије (што подразумева и напредовање из тренутне групе у вишу групу у
оквиру исте листе такмичења, или на листу вишег ранга такмчења) и активно учешће у облицима
стручног рада и усвршавања какав је и Судијски камп Копаоник 2016.
У наредној табели вам достављамо преглед листе перспективних судија свих Регионалних лига у
организацији КСС, у којој су судије које су се пријавиле на камп означене задебљаним словима„болдоване“.
Молимо вас да овај допис путем електронске поште проследите свим судијама из вашег РКС који
се налазе на листама Регионалних сениорских такмичења, најкасније до четвртка 28.04.2016, а
посебно перспективним судијама наведеним у табели од којих очекујемо да се пријаве за Камп.
Поред тога молимо вас да уз овај допис проследите и пропагандни материјал за Камп, а копију
имејла доставите на адресу СК КТ КСС skkss@kss.rs .
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