
Извјештај судијске комисије за 2010. и план рада за 2011. 

годину 

 
У договору са ТС РС организовали смо у Приједору школу за тениске 

судије-левел 1. О томе смо обавијестили све клубове  у РС. Из неколико клубова 

(ТК Младост, ТК Прохема, ТК Добој,ТК Борац, ТК Матцх Балл и ТК М.С.) било је 

37 полазника. 

Званични предавач је био Владимир Ерг из Србије. 

Сви полазници који су успјешно прошли ову обуку,могу обављати функцију 

линијског судије као и судије у столици. 

Кандидати који нису на вријеме доставили пријаву за ову обуку,имали су прилику 

иста предавања одслушати у Београду (исти предавач). Дипломе стечене 

тамо,судијска комисија је признала. 

У току године,судијска комисија РС је организовала састанке на којима су 

врховне судије били упознати са промјенама правилника ТС РС за ту годину. Само 

врховне судије који су били присутни на тим састанцима,могли су судити сва 

првенства у РС. 

У договору са клубовима ,судијска комисија је одређивала судије за 

такмичења. 

Сва такмичења су прошла без већих проблема. 

У 2010. години одржана су 3  Футурес-а (Приједор,Добој и Брчко) , за које је 

судијска комисија обезбиједила судије у столици.Најобимнији посао у прошлој 

години,било је организација суђења на Цхалленгер-у у Бањој Луци. За тај турнир 

,било је потребно 30 линијских судија (са положеним испитом– левел 1) . 

Супервизор овог турнира похвалио је линијске судије за добро обављен посао. 

 

План рада судијске комисије за 2011. годину 

 

За 2011. годину судијска комисија,заједно са такмичарском 

комисијом,установила је нови правилник о појединачним такмичењима. 

Ове године у плану је и организовање школе за врховне судије (минималан 

број полазника је 20). О терминима одржавања ове школе клубови ће бити на 

вријеме обавјештени. 

У току је израда правилника за одржавање лиге РС. 

На састанцима ће врховним судијама бити поднесени нови правилници за 

2011. годину. 

Као и претходних година,судијска комисија ће именовати врховне судије за 

сва такмичења у 2011. години. 

Очекује нас опет,организовање суђења за Футурес и Цхалленгер турнире. 

 

        

               Извјештај израдио: 

       предсједник судијске комисије 

              Синиша Симеуновић 

            Бања Лука, 23.3.2011. 


