Temeljem članka 23. Statuta Udruge sudaca Zagrebačkog odbojkaškog saveza,
Skupština Udruge sudaca Zagrebačkog odbojkaškog saveza je na sjednici održanoj 3. travnja
2003. donijela sljedeći
PRAVILNIK
o delegiranju i napredovanju sudaca Udruge sudaca
Zagrebačkog odbojkaškog saveza
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se postupak delegiranja i način napredovanja sudaca - članova
Udruge sudaca Zagrebačkog odbojkaškog saveza (u daljnjem tekstu: US ZOS), koji nije u
nadležnosti tijela Udruge sudaca Hrvatskog odbojkaškog saveza.
Članak 2.
Nadležna tijela za provođenje Pravilnika su:
• Izvršni odbor US ZOS
• Povjerenstvo za delegiranje sudaca
• Povjerenstvo za unapređenje i školovanje sudaca.
Članak 3.
Delegiranje sudaca obavlja Povjerenstvo za delegiranje sudaca US ZOS koje je za svoj rad
odgovorno Izvršnom odboru US ZOS.
Delegiranje se vrši za sljedeće sudačke dužnosti:
- zapisničar i granični suci na I. i II.državnim ligama te kup natjecanjima u nadležnosti HOS-a
- prvi sudac, drugi sudac, zapisničar i granični suci na III. ligi i ostalim natjecanjima u
nadležnosti ZOS-a
- odbojkaška prvenstva studenata, srednjoškolaca i osnovnih škola
- zapisničar i granični suci na međunarodnim utakmicama i prvenstvima u nadležnosti HOS-a
Članak 4.
Povjerenstvo obavlja delegiranje uzimajući u obzir ostvareni rang suca i to na sljedeći način:
• međunarodni suci i nacionalni suci obavljaju dužnost zapisničara na I. ligi,
završnicama kup natjecanjima i međunarodnim utakmicama i prvenstvima
• nacionalni i županijski suci obavljaju dužnost zapisničara na II. ligi, početnim
stupnjevima kup natjecanja
• županijski i gradski suci obavljaju dužnost zapisničara na ostalim natjecanjima
• nacionalni i županijski suci obavljaju dužnost prvog i drugog suca na III. ligi i ostalim
natjecanjima.
• gradski suci u pravilu obavljaju dužnost prvog ili drugog suca na odbojkaškim
prvenstvima studenata, srednjih i osnovnih škola
• nacionalni i županijski suci obavljaju dužnost graničnog suca na I. ligi,. završnicama
kup natjecanja i međunarodnim utakmicama i prvenstvima
• nacionalni, županijski, gradski suci i suci pripravnici obavljaju dužnost graničnog
suca na svim ostalim natjecanjima.
Povjerenstvo može samo iz opravdanih razloga i uz suglasnost Izvršnog odbora US ZOS-a
delegirati suce bez obzira na ostvareni rang.

Članak 5.
Povjerenstvo vrši delegiranje na način da svi suci bez obzira na ostvareni rang ostvare
optimalan broj suđenja uzevši u obzir ukupni broj utakmica u pojedinom natjecanju.
Obavijest o delegiranju suci moraju dobiti u rokovima predviđenim nadležnim pravilnicima
HOS-a, osim u slučajevima promjene već ranije utvrđene satnice.
Obavještava se putem delegacija, elektronske pošte ZOS-a ili tjednih biltena Povjerenstva.
U izuzetnim slučajevima delegiranje se obavlja telefonskim putem, o čemu se kasnije
izvješćuje Izvršni odbor US ZOS-a.
Članak 6.
Povjerenstvo vodi cjelokupnu evidenciju izvršenih delegiranja.
Na kraju svake natjecateljske sezone podnosi izvješće Izvršnom odboru US ZOS-a
Članak 7.
Suci koji nisu u mogućnosti obavljati privremeno svoju dužnost o tome izvješćuju
Povjerenstvo
Opravdani otkazi su utvrđeni mjerodavnim pravilnicima US HOS-aUkoliko pojedini sudac neopravdano otkaže 3 (tri) puta dobijenu delegaciju, Povjerenstvo o
tome izvješćuje Izvršni odbor US ZOS, koji će poduzeti potrebne mjere sukladno Statutu US
ZOS-a i Disciplinskog pravilnika HOS-a.
Članak 8.
Povjerenstvo za unapređenje i školovanje sudaca nadležno je za praćenje obavljanja sudačkih
dužnosti sudaca - članova US ZOS-a utvrđenih ovim Pravilnikom
Povjerenstvo posebno skrbi o napredovanju pojedinih (posebice sposobnijih) sudaca i
predlaže Izvršnom odboru US ZOS-a mogućnost bržeg napredovanja.
Za svoje djelovanje odgovorno je Izvršnom odboru US ZOS-a, te na kraju svake
natjecateljske sezone podnosi izvješće o svom djelovanju.
Članak 9.
U praćenju obavljanja dužnosti sudaca, Povjerenstvo se koristi, osim prisustvovanja
utakmicama, pismenim ili usmenim izvješćima delegata-nadzornika suđenja i međunarodnih
sudaca, koji su članovi US ZOS-a.
Članak 10.
Povjerenstvo je u obvezi svake godine održati tečaj za prijam novih sudaca u zvanje suca pripravnika i gradskog suca.
Prije svake natjecateljske sezone organizira sastanak radi upoznavanja članstva s novostima u
pravilima odbojkaške igre.
Tijekom natjecateljske sezone organizira, uz suradnju s zvršnom odboru US ZOS, mjesečne
sastanke sudaca ina kojima se rješavaju problemi uočeni u obavljanju dužnosti kao i predlaže
Izvršnom odboru US ZOS mjere za unapređenje rada.

U suradnji s Povjerenstvom za delegiranje organizira prije svakog međunarodnog natjecanja
pripremne sastanke.
Članak 11.
Temeljem izvješća oba Povjerenstva, Izvršni odbor US ZOS utvrđuje listu sudaca koji će
napredovati bilo u stjecanju višega zvanja ili u predlaganju nacionalnih sudaca za "B" listu.
Izvršni odbor US ZOS može u cilju promicanja, unapređenja i objektivnog vrednovanja i
stimuliranja sudaca, predlagati nadležnim tijelima US HOS-a ubrzanje napredovanja za
sposobnije suce.
Izvršni odbor US ZOS zadržava pravo da ne predlaže stjecanje višeg zvanja kao i predlaganje
za "B" listu suce koji svojim radom i odnosom prema obavljanju sudačkih dužnosti ne
ispunjavaju uvjete utvrđene mjerodavnim pravilnicima US HOS-a.
Članak 12.
Suci-članovi US ZOS-a i tijela utvrđena ovim Pravilnikom u svom djelovanju i radu
pridržavaju se mjerodavnih pravilnika US HOS-a i HOS-a.
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik IO US ZOS
Miroslav Milinović

