
КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

-Комисија за такмичење КСС – судије 

Београд , 03.07.2015.год. 

 

КАМП   ЗА    КОШАРКАШКЕ СУДИЈЕ      КОПАОНИК  2015 

-Комисија  за такмичење  КСС  - члан  комисије задужен за судије организује  Камп за кошаркашке 
судије који ће се одржати на Копаонику, од  17.августа  до 26.августа 2015.године. Камп  ће се 
одвијати у три смене 

    1. смена  од   17-20.августа 2015.год. за судије  млађих категорија и 2.МРЛ и 1.МРЛ 

   2.  смена  од   20-23.августа 2015.год. за судије  1 МРЛ , 2.МЛС – 1.АЖЛС 

   3.  смена   од   23-26.августа  2015.год. за судије 2.МЛС , 1.АЖЛС и КЛС 

       -Камп се  одржава уз  техничку подршку  Јубак кампа. 

Смештај учесника кампа је  у Конацима  /категорије 4.звездице /у двокреветним апартанима.на 
бази пуног пансиона.Сваки учесник кампа добија шорц и мајицу .Теоретски део кампа одвија се 
у сали у Конацима са свом пратећом опремом. Практични део Кампа  одвија се  на отвореним 
теренима  Јубака или  у случају лошег времена у Хали хотела Гранд. Једном у току боравка /смене/ 
учесници Кампа имају бесплатно коришћење спа центра – базана , сауне , слане собе ,турског 
купатила и теретане. 

-цена   по смени износи   110 Еура или против вредност у динарима 13.200,00 динара за три 
комплетана пансиона са свим додатним садржајима.Свака смена почиње са ручком а завршава 
се доручком. 

Распоред  сваке смене је следећи    

1.дан .  долазак  на Копаоник до 12.30. Смештај  у апартмане. Од . 16.30-19.30. Отварање смене , 

              Теоретска  предавања , видео тест ,приказивања ФИБА материјала 

2.дан.    9.30.-12.00    Теоретска предавања /Механика суђења 2/3 судија  /   16.00-19.00. Терен или                       

               Сала . механика  и техника , суђење утакмица / 

3.дан.     9.30 -12.00   Видео материјал, уз предавања једног од гостију  / Фиба судије или   ФИБА     

                Инструктора./       15.00-17.30. Коришћење спа центра – базена.          18.00-19.30. Терен  -  

                суђење утакмица. 

 4.дан      9.30 – 10.30.  Решавање Теста из правила игре,  механике и технике суђења.   

                 11.00. Завршетак  смене. 



 

-Руководиоци смена биће наше истакнуте  Интернационалне или Националне судије.  Гост  и 
предавач у 3.смени биће један од истакнутих Фиба инструктора. Њихова имена биће објављена 
накнадно. 

Директор Кампа Копаоник 2015 је наш Интернационални Фиба инструктор  и члан Комисије за 
такмичење КСС  задужен за судије ,  Бранко Јовановић.,бивши ФИБА судија. 

-Секретар Кампа је бивши Национални судија , Милан Вукшић . 

Пријава  кандидата је путем мејла на мејл Милана Вукшића. Назив мејла је   vuksaherc@gmail.com 

Пријаве за Камп примамо до петка 24.јула 2015. искључиво мејлом. 

Начин плаћања –   Приморани смо да уплате  за камп примамо  на лицу места ,односно пред 
почетак сваке смене. Нисмо у овом тренутку  у могућности да учесницима кампа омогућимо 
плаћање на рате због временском ограничења..Ако се догоди да пронађемо неку од погодности 
бићете обавештени. 

 

               Члан Комисије за такмичење КСС – задужен за судије 

          Бранко  Јовановић 
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