Београд 01/02/22
Управном Одбору Тениског савеза Србије

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СУДИЈСКОГ ОДБОРА-2021
Статутом Тениског савеза Србије (у даљем тексту Савез), делокруг рада Судијског Одбора ТСС (у
даљем тексту Одбор) дефинисан је:
Судијски одбор се стара о:
• спровођењу правила на тениским такмичењима;
• обезбеђивању регуларности на тениским турнирима на територији РС;
• доношењу одлука о најважнијим питањима у домену судијског рада;
• изради плана стручног усавршавања и оспособљавања судија;
• заштити интереса тениских судија, у склопу Савеза
Одбор се старао да у најбољој вери оправда поверење Управног одбора да може да испуни
више наведене одредбе највишег акта Тениског савеза Србије.
Све одлуке се доносе консултацијама и гласањем чланова Одбора те током 2021. године није
одржана нити једна седница уживо због ситуације са пандемијом али и због чињенице да
модерне технологије видео позива омогућавају практично уживо седнице без икаквог трошка.
Поред текућих питања а то су:
 Системи дезигнација
 Школовање тениских судија
o Школа за националне судије
o Школа за статус „беџева“
 Координација рада са другим тематски блиским Одборима Савеза
Одбор се бавио и проблематиком развоја и унапређења тениског суђења у Србији у смислу
стварања општих услова за побољшање положаја тениских судија у тениском екосистему
Србије али и стручном оспособљавању Координатора турнира.
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РАД ОДБОРА У 2021. ГОДИНИ:
У остварењу зацртаних циљева и шире, Одбор је у наведеном периоду предузимао следеће
кораке:

Координатори региона
Новина коју смо прелагали и образлагали током 2020. године, на основу идеје из 2019. године,
а у вези оформљења категорије службених лица под називом „Координатори турнира“
резултирала је сврставањем те категорије службених лица у Правилник ТСС и обуком по
Регионима.
У одређеним Регионима посећеност овим обукама, које су биле бесплатне за полазнике, је
варирала од незадовољавајуће до изненађујуће.
Након обуке резултати по Регионима су:
ВТС
23
ТСБ
11
ТСИС
10
ТСЗСиШ
8
Координатори турнира су нужда која није могла бити избегнута. Сличне форме службених лица
се користе готово у свим земљама света и тако оспособљене особе покривају турнире најнижих
категорија.
Појава оваквих решења је и настала из разлога што све мањи број особа на глобалном нивоу
жели да се бави тениским суђењем.
Као пример можемо узети тениски савез Велике Британије који осим за турнире највиших
категорија уопште и не прописује коришћење лиценцираних тениских судија или рецимо
Канаду где турнире најнижих категорија суде волонтери/чланови тениских клубова у којима се
турнир организује.

Мора се истаћи изванредна сарадња која је на ову тему остварена са Канцеларијом ТСС која
је веома брзо препознала значај и неопходност увођења ове категорије службених лица.
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ШКОЛОВАЊЕ
Током септембра организован је Курс за ужестручно оспособљавање нових тениских судија у
Београду.
Након Курса број особа које су произведене у нове тениске судије је био 33.
Бројно стање активних и лиценцираних тениских судија након Курса и у дану писања
Извештаја:
укупно по региону:
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Приметно је да су најактивније лиценциране тениске судије у два највећа региона већином
незапослене особе.
Ова чињеница директно је у вези са константним флуктуацијама у броју активних судија јер се
изводи закључак да запошљавањем долази до престанка бављења тениским суђењем у
највећем броју случајева.
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Из наведене чињенице можемо извући закључак да нове тениске судије сматрају овај позив
само привременим решењем од кога лако одустају.
Разлога за одустајање је неколико али као најчешћи помињу се:






Мала могућност напредовања и рада на турнирима виших категорија
o Један од разлога је свакако и глобално умањење могућности за саме судије
 Укидање линијских судија на великим такмичењима
 Све мање опција за размене судија
Нереална очекивања
o Неретко се сусрећемо са чињеницом да заинтересовани кандидати када
сагледају развојни пут једног судије одустају у старту јер су им очекивања да ће
радити на највећим тениским турнирима у свету одмах након завршеног првог
курса за тениске судије
o Сусрећемо се и са захтевима да се ценовник суђења испланира на начин да је
суђење и на најнижем нивоу турнира исплативо као једини извор прихода.
Сматрамо да то није реално у овој економској ситуацији
Висока укупна цена школовања као последица Законске регулативе
o Закон о спорту РС који прописује потпуно измењен начин школовања за
стручњаке у спорту.
На основу тог Закона, школовање тениских судија би се обављало на
Високошколским институцијама у општем делу док би стручни део био
предаван од стране Међународних тениских судија са искуством у педагошком
раду са новим полазницима.
 Таквим приступом школовању беспотребно се усложњава процес
школовања једног полазника, школовање постаје прескупо и губи се
интерес.
Кандидати не виде смисао да уложе велика средства, доста свог
времена и следствено почну да суде на турнирима најнижих категорија.
o Цена школовања за Општи део образовања који обављају Универзитетске
установе које имају Уговор са Савезом је неколико стотина евра
o Цена школовања за Ужестручни део који обавља Савез није се мењала од 2014.
године

Поред школовања нових тениских судија, током 2021. године на Курс за стицање Белог беџа
послат је један кандидат који је успешно савладао Курс.
Такође, током 2021. године одлуком највишег судијског панела један судија је унапређен у
статус Златног беџа након чега ми сада имамо два Златна беџа.
Са тренутним бројем активних и лиценцираних тениских судија ми у већини успешно
„покривамо“ тениска такмичења из националних Календара.
Изазов може настати када се у исто време одржавају међународна тениска такмичења великог
значаја и турнири из националних календара.
Као до сада нерешив проблем и даље је чињеница да је судијама практично омогућено да
суде само у свом граду или ближој околини јер Организатори турнира немају средства да
плаћају путне трошкове као и трошкове смештаја судијама.
Ова чињеница ће увек стварати нетачну представу да нема довољног броја тениских судија.
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ФИНАНСИЈЕ
Током 2021. године, Управни одбор је на предлог Судијског Одбора повећао судијске дневнице
у оним регионима у којима је извршено увећање котизација на турнирима.
Ово сматрамо кораком у добром смеру и поред незадовољства одређеног броја судија јер
сматрају да повећање треба да буде много више.

„ВЕБ ПОРТАЛ“, YT канал, „Online meeting“
Током 2021. године заживео је „портал“ за лиценциране тениске судије на „веб“ страници
Савеза.
На „порталу“, који представља најлакши начин комуникације са судијама редовно се објављују
новине од значаја за тениске судије
Судијски Одбор је направио и свој „you tube“ канал на коме судије могу пронаћи видео
упутства за различите намене и процедуре.
Судијски Одбор је током 2021. године увео праксу да се у редовним временским интервалима
раде састанци са разним групама судија преко интернета коришћењем модерних технологија.
Сматрамо овакве састанке изузетно корисним и судије се одазивају у великом броју.

План рада Одбора за 2022. годину:




Школовање нових тениских судија
Рад на побољшању услова рада тениских судија у блиској сарадњи са надлежним
инстанцама
Рад са перспективним судијама на унапређењу квалитета њиховог рада у условима
драстичне промене система такмичења од стране светских федерација

Тренутно стање и општа запажања:
Бројно стање судија варира у зависности од Региона али се очекују потешкоће у покривању
тениских такмичења са лиценцираним тениским судијама у случају да се у исто време
одржавају велика тениска такмичења и такмичења из Календара Региона и ТСС.
У Региону Западна Србија и Шумадија изразито је ниско интересовање за бављење тениским
суђењем.
Промена система такмичења на професионалним турнирима неминовно је довела до стања у
коме мањи број националних судија добија шансу да ради на ПРО турнирима.
С тим у вези за очекивати је смањено интересовање код националних судија које ће се
одразити и на домаће турнире.
Чланови Судијског Одбора ТСС свој посао обављају без хонорара.
Присуство на међународним семинарима, које сматрамо веома важним, чланови Одбора
финансирају из личних средстава.
Сматрамо да је Одбор, који је добио поверење Управног Одбора ТСС а који је ограничен
одредбама Статута ТСС, увек радио у најбољем интересу тениског суђења у Србији а
следствено и у најбољем интересу Тениског савеза Србије.
Извештај сачинио
Вук Николић
Председник Судијског Одбора ТСС
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