У складу са одредбама члана 100. Закона о спорту и члана 48. Статута Мачевалачког
савеза Србије, Управни одбор Мачевалачког савеза Србије је на својој седници
одржаној дана 20.03.2017. године, усвојио пречишћени

Правилник о суђењу, статусу судија, делегата и
статусу других службених лица на такмичењима
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником (у даљем тексту Правилник о суђењу), уређују се питања
везана за суђење, статус, рад и унутрашњу организацију судија, делегата и осталих
службених лица на такмичењима Мачевалачког савеза Србије.

СУДИЈЕ
Члан 2.
Обавезе судија
Судије су у обавези да обављају свој посао часно и непристрасно, да не подлежу
притисцима како на, тако и ван писте, и да примењују мачевалачка и сва остала
правила која се односе на спортска такмичења у мачевању.
Судије се морају одазвати на позив комисије да суде на Државним првенствима;
одсуства су могућа само у изузетним случајевима.
Комисија ће сходно распореду такмичења у току сезоне у договору са
организациним одборима делегирати судије за такмичења сходно потребама
организатора.
Уколико се судија не одазове два пута у току сезоне на позив комисије да суди,
он губи право да буде позван на суђења у наредне две године.
Уколико се судија без адекватног објашњења не одазове на позив комисије да
суди на државном првенству, он се супендује на годину дана.
Члан 3.
Старосна доб судија и каднидата
Судије могу судити максимално до 31. децембра године у којој пуне 60 година.

Кандидати на полагању за Б лиценцу морају пунити 18 година у години у којој
полажу испит, сходно томе на полагању за А лиценцу кандидати мораји имати најмање
20 година.
Млађи кандидати

Члан 4.

На почетку сваке такмичарске сезоне, клубови могу пријавити „млађе
кандидате“ за полагање, старости од 15 до 17 година.
Млађи кандидати могу судити само на клубским такмичењима за пионире А и Б
категорије до табле од 8.
Члан 5.
Б категорија
Када кандидат за судију полажи први пут успешно све писане и практичне
тестове добија лиценцу Б категорије која има трајање од 2 године.
У следећих годину дана, од дана полагања, судија Б категорије је дужан да суди
на 5 такмичења (мин 4) у оружју за које је полагао ако жели да стекне право да полаже
тест за категорију А.
Уколико не испуни у потпуности тај услов за годину дана, мора га испунити у
наредних годину дана (колико му и важи Б лиценца).
Уколико кандидат за време од 2 године не испуни услов за полагање за А
категорију или и поред стеченог услова не жели да полаже, лиценца се повлачи и
кандидат мора да поново полаже за Б категорију.
Члан 6.
А категорија
Лиценце А категорије су доживотне, уз услов да се на сваке 3 године врши
практична провера судије од стране судијске комисије.
Ова провера може се обавити на неком такмичењу или на полагању за судијску
лиценцу. Уколико квалитет суђења није на адекватном нивоу (90% тачности, са
правилном гестикулацијом) судија носиоц А лиценце бива ражалован и додељује му се
Б лиценца, и временски период од 2 године почиње од тог дана.
Такође уколико судија није био активан током 2 године (није судио ни на
једном такмичењу 2 године), његова лиценца се спушта на Б категорију.
Члан 7.
ФИЕ лиценце
Стицањем лиценце А категорије за два оружја, после годину дана од тог
тренутка, судија се квалификује да буде кандидат за полагање за међународног судију.
Комисија одређује ФИЕ кандидате међу истакнутим судијама, на основу
статистике суђења и личног утиска међу судијама који имају А лиценце у минимум два
оружја и који имају 20 година старости и више.

Члан 8.
На службеним такмичењима МСС, тј.:
-

Пионирским првенствима Србије;
Кадетским првенствима Србије;
Јуниорским првенствима Србије;
Сениорским првенствима Србије;
Турнирима који се бодују за Ранг листу МСС

мора да буде присутан један члан судијске комисије који ће судити и осигурати да се
правилник о суђењу и организацији такмичења поштује.
Уколико су сва три члана у немогућности да присуствују неком такмичењу, они
овлашћују судију А категорије, по свом избору, да врши улогу судијског делегата.
Остале судије потребне за одвијање такмичења дају клубови учесници који су
обавезни ставити по једног судију на располагање Техничком одбору такмичења.
Технички одбор одређује начин жребања, одређивање судија за суђење
поштујући у финалним борбама принцип неутралности.
Такође, полуфиналне и финалне борбе морају судити судије А категорије.
Судија одређен за вођење борби има право да то одбије уколико организатор
такмичења није осигурао услове прописане Правилима мачевања и Правилником о
организацији такмичења.
У свим осталим случајевима судија је обавезан водити борбе за које га одреди
Технички одбор.
Свим судијама који су водили борбе на такмичењима, организатор је дужан
исплатити судијски хонорар сходно Тарифном правилнику МСС.
Члан 9.
Судија против кога је покренут дисциплински поступак, тренутно се суспендује
са судијске листе, све до правоснажности решења, које га ослобађа кривице или истека
временске казне забране обављања судијске функције изречене у дисциплинском
поступку.
Полагање испита за звање мачевалачког судије
Члан 10.
Судијска комисија једном у две године организује семинаре и испите за
судијске кандидате А и Б категорије за сва три оружја.
Овај период може бити и смањен одлуком Комисије уколико се покаже потреба
за тиме.
Семинари се састоје из три дела општег, специјализованог и практичног који
иде после сваког од предавања.
Општи део се бави општим правилима која се тичу сва три оружја,
специјализовани део се бави правилима за појединачна оружја, практични део се
састоји од видео дефиниције простих акција и кратке анализе видео снимака борби или
борби на неком од такмичења Савеза.

Након семинара, судијска комисија организује полагање испита у свим
дисциплинама за звање Националног судије А и Б категорије. Комисија задржава право
да пропише додатне услове полагања.
Члан 11.
Испиту за националног судију Б категорије може приступити сваки члан Савеза
уз услов да познаје правила мачевања и испуњава критеријуме задате у овом
правилнику.
Испиту за националног судију А категорије може приступити сваки судија Б
категорије који је испунио услове из овог Правилника.
Кандидати за полагање испита пријављују се најкасније 30 дана пре оглашеног
испита, а пријаве врше преко својих клубова.
На полагање има право само један кандидат по клубу по оружју и један судија Б
категорије по клубу по оружју који полаже испит за А категорију.
Члан 12.
Испите води испитна комисија која је уједно и Судијска комисија.
Испитној комисији се може придружити компетента особа која је носиоц
важеће међународне судијске А лиценце (ФИЕ А лиценца).
Испити се састоје из теоријског и практичног дела.
Испити се не могу половично положити; ако кандидат не испуни услове било
којег дела испита, на следећем полагању полаже комплетан испит.
Члан 13.
За Б категорију тест садржи 20 питања, 10 општих и 10 оријентисаних на
специфично оружје.
За полагање теста довољно је 60% тачно датих одговора. Тестови за А
категорију садрже 30 питања и за полагање теста кандидат мора да оствари 90 % тачно
датих одговора.
Општи делови испита укључују познавање правила, мачевалачке
терминологије, опис и димензије оружја, функционисање апарата за сигнализацију
погодака и др. Специфични делови се баве ситуацијама, дефиницијама и
терминологијом карактеристичним за свако од оружја.
Члан 14.
Полагање практичног дела испита се састоји од суђења комплетне борбе у
оружју које кандидат полаже. Борба је између два борца које је одредила судијска
комисија. Борци ће, у циљу тестирања кандидата, а у договору са комисијом, имати пет
предефинисаних прекршаја које ће учинити током борбе. Ти прекршаји ће бити
записани и потписаће их сва три члана судијске комисије (пре борбе). Уколико
такмичари почине још коју грешку током борбе, кандидат их мора санкционисати.
Уколико кандидат санкционише само све прекршаје који су предефинисани, он ће без
обзира на број додатних прекршаја положити тест.
За кандидате који полажу за Б лиценцу, толерисаће се 2 превиђена прекршаја,
тј. кандидат ће проћи испит ако санкционише 3 предефинисана прекршаја од 5.

Додатни прекршаји не могу заменити предефинисане прекршаје. За свако погрешно
санкционисање, одузима се један добро санкционисан прекршај.
Кандидати који полажу за категорију А, морају санкционисати свих 5
прекршаја и све остале који такмичару нехотице почине.
За сабљу и флорет, одређиваће се проценат добро досуђених акција. За Б
категорију потребно је да кандидат добро досуди 80% док за А категорију је неопходно
95% .
Такође, кандидати за А категорију морају имати гестикулацију рукама без
грешке и морају судити на француском језику.
Члан 15.
Осим вођења записника, сва практична полагања могу бити снимана камером.
На захтев кандидата, уколико је то могуће, може се организовати прегледавање и
анализа полагања са комисијом уколико буде приговора. Приговор се може упутити
Комисији усмено и на лицу места после полагања, или писмено канцеларији МСС, у
року од 5 дана после полагања. Материјал са полагања и Записник, који су потписали
чланови Комисије предаје се канцеларији МСС.
Члан 16.
По налогу Комисије, Савез издаје лиценцу са: сликом особе, заводним бројем,
звањем, печатом савеза, датумом издавања и роком важења лиценце.

СУЂЕЊЕ

Члан 17.
На свим званичним такмичењима морају судити лиценциране судије Савеза за
дисциплину у којој се такмичење одржава.
На пионирским такмичењима (А и Б), осим на државним првенствима, могу
судити и млађи судијски кандидати у складу са овим Правилником.
Члан 18.
Организатор такмичења мора обезбедити клупску непристрасност судије у свим
мечевима директних елиминација. Уколико овај услов из неког разлога није могуће
испунити, неопходно је да се тренери оба такмичара сложе око судије којег предлаже
организациони одбор а који треба да буде А категорије.

Члан 19.
Клубови су у обавези да обезбеде следећи број судија:
•
•
•

1 - 4 такмичара у дисциплини: без судија
4 - 9 такмичара у дисциплини: 1 судија
10 и више такмичара у дисциплини: 2 судије

Све судије морају бити најмање Б категорије у дисциплини на основу које су
обезбеђени. Уколико клуб не испуни наведене услове, кажњава се износом
дефинисаним у Тарифном правилнику.
Судије које обезбеђују клубови не добијају накнаду од организатора.
Члан 20.
Судије које обезебеђује организатор такмичења долазе на позив организатора и
на позив Судијске комисије.
Организатор је дужан да судијама које је обезбедио обезбеди накнаде у складу
са тарифним правилником.
ДЕЛЕГАТ

Члан 21.
Делегат на такмичењеима је у исто време и члан техничког одбора, а у случају
жалби председава ŽIRI D‘APELU (Комисији за жалбе).
Члан 22.
Делегат треба да буде у сали у којој се одржава такмичење најмање 30 минута
пре почетка. Са Техничким одбором треба да изврши контролу исправности
такмичарских лиценци и лекарског прегледа.
Члан 23.
Да утиче на то да се такмичење одвија у духу Правила МСС. Да прати
такмичење, посебно спорне моменте који би могли бити предмет жалби. Такође, да
интервенише са Техничким одбором у отклањању свих поступака који нису
дозвољени, недисциплине такмичара, евентуалне грешке за записничким столом и
друго.
Члан 24.
Делeгат такмичења не може бити судија на такмичењу.

Члан 25.
Делегат је дужан да у року од три дана поднесе извештај канцеларији МСС са
оригиналним резултатским листама. У писменом делу извештаја треба да да оцену
такмичења, суђења и свега другог.
Члан 26.
Делегат може одложити такмичење у случају више силе, која онемогућава
довољне техничке услове. Услучају да је такмичење одложено кривицом организатора,
исти бива кажњен у складу са Правилником о организацији такмичења.

ОСТАЛА СЛУЖБЕНА ЛИЦА НА ТАКМИЧЕЊИМА

Члан 27.
Остала службена лица на мачевалачком такмичењу су:
-

званични представници клубова
лекари
Члан 28.

Технички организатори мачевалачких такмичења су у обавези да обезбеде
присуство осталих службених лица на такмичењу које је под њиховом ингеренцијом.
Тачан број и структуру осталих службених лица одређује посебно сваки технички
организатор ценећи врсту и ниво мачевалачког такмичења. По правилу такмичења
највишег нивоа у МСС захтевају и повећан број свих службених лица.
У случају физичког напада или вербалног вређања службених лица која буду
наведена у списку службених лица, то ће бити отежавајућа околност код одређивања
казне починиоцу тог дела.
Технички организатор је одговоран за ангажовање оптималног броја службених
лица на мачевалачким такмичењима.

Члан 29.
Остала службена лица могу бити ангажовани као волонтери или по уговору о
привременим и повременим пословима односно по неком другом основу који је
најповољнији техничком организатору.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Тумачење овог правилника даје Управни одбор Савеза.
За све ситуације које нису предвиђене овим правилником , примењују се адекватни
акти Министарства омадине и спорта, Олимпијског комитета Србије и Светске
мачевалачке федерације (FIE).
Члан 31.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту Савеза.
У Београду, 20.03.2017

_________________________________________
Дејан Руски
Председник
Мачевалачки савез Србије

_________________________________________
Вукашин Стошић
Генерални секретар
Мачевалачки савез Србије

Правилник објављен и истакнут на сајту савеза дана 22.03.2017.године.

