Propozicije i Program sudačkog seminara i ispita,
Zagreb, 9./10. lipnja 2018.
Termin:

Subota/nedjelja 9./10.6.2018.

Mjesto:

Dom športova, Trg K. Ćosića 11 - ured MSZa

Ispitna komisija:
Filip ŠKELJO - član SUDAKOM i voditelj za floret,
Darko LIMOV - član SUDAKOM i voditelj za mač i
Bojan MIJATOVIĆ - član SUDAKOM i voditelj za sablju.
Raspored seminara i ispita:
Subota, 9.6. SEMINAR
09:00-12:30 Teoretski dio / Godišnji seminar za sudce HMS-a - ured MSZa
09:00-09:15 Uvod
09:15-10:00 Novosti u suđenju
10:00-10:45 Mač
Pauza
11:00-11:45 Floret
11:45-12:30 Sablja
14:00-17:15 Praktični dio (opcija za postojeće sudce) - ured MSZa
14:00-14:45 Opća pravila
14:45-15:30 Mač (video suđenje)
Pauza
15:45-16:30 Floret (video suđenje)
16:30-17:15 Sablja (video suđenje)
Nedjelja, 10.6. ISPIT
09:00 Pisani test (60' - 120') - ured MSZa
12:00 Rezultati pisanog testa - ured MSZa
12:30 Praktični dio ispita (video suđenje)- ured MSZa
Detalji seminara i ispita:
Satnica u nedjelju ovisna je o broju polaznika i podložna izmjenama rasporeda, o čemu će
obavijest biti iznesena prije početka dnevnog rasporeda.
Postojat će 4 testa: opća pravila, mač, floret i sablja. Za svaki test bit će 16 pitanja i za svaki
test predviđeno je 30' za pisanje.
Moguće je prijaviti se za sva 3 oružja, u tom slučaju će polaznik pisati maksimalno 2 sata
pisane testove.
Za uspješan prolaz pisanog ispita potrebno je 70% uspješnosti, što znači minimalno 11
točnih odgovora (na zaokruživanje i upotpunjavanje) od ukupno 16 iz svakog pojedinačnog
testa.

Neuspjeh na općim pravilima isključuje kandidata za ostale testove iz pojedinih oružja. U
slučaju neuspjeha prolaza na sudačkom ispitu, a uspješno položenom općem dijelu pisanog
ispita, na sljedećem ispitu koji će biti organiziran polazniku će opći dio položenog testa biti
priznat i moći će ga prenijeti.
Sva pitanja koja će biti na pisanom i praktičnom dijelu bit će obuhvaćena programom
seminara.
Na praktičnom dijelu polaznik mora demonstrirati visoki stupanj poznavanja primjene
pravila u borbama (FIE standard kod ovoga je 80%), o čemu odlučuje tročlana Ispitna
komisija. Praktično suđenje polagat će se prilikom puštanja videa, a što će se također
vježbati na subotnjem seminaru.
Ukoliko netko posjeduje licencu za jedno oružje prilikom prijave na seminar i ispit za drugo
oružje prijava se tretira na ispitu kao prvo oružje. Ako netko s jednom licencom želi polagati
preostala dva oružja, prijava se gleda kao prijava na prvo i drugo oružje.
Seminar za polaznike ujedno će biti i godišnji seminar za postojeće sudce HMS po pitanju
ažuriranja sudačkih tema i obveza sukladno Sudačkom pravilniku.
Polaznici će biti obaviješteni o uspješnosti prolaza na pisanom dijelu testa prije početka
praktičnog dijela ispita. Nakon završenog praktičnog dijela ispita, polaznici će biti
informirani do kraja tog dana o uspješnosti prolaza.
Za vrijeme trajanja pisanog i praktičnog dijela ispita polaznici ne smiju imati sa sobom svoje
mobitele, tablete i računala, a ako se s istima pojave na ispitu morat će ih odložiti u odložnu
kutiju kod organizatora. Neprijavljeno korištenje navedenih elektroničkih naprava za
vrijeme trajanja ispita bit će sankcionirano kao pokušaj prijevare i takav polaznik
automatski gubi pravo prolaza na ispitu.

Uvjeti za prijavu na seminar:
Iako je seminar predviđen s jedne strane kao priprema za ispit, a s druge kao ažuriranje
znanja i novosti za postojeće sudce, seminar je otvoren i bilo kome drugome tko želi
sudjelovati.

Uvjeti za prijavu na ispit:
Ispitu mogu pristupiti sljedeće osobe:
-punoljetni sudački pripravnik;
-maloljetni sudački pripravnik koji ima najmanje 3 godine iskustva, o čemu potvrdu izdaje
klub;
-punoljetni aktivni športaš koji se u trenutku prijave za ispit nalazi rangiran na seniorskoj
rang listi HMS-a za disciplinu za koju se prijavljuje za ispit među 30% (slovima: trideset
posto) svih najbolje rangiranih športaša odnosno rangiran na juniorskoj rang listi HMS-a za
disciplinu za koju se prijavljuje za ispit HMS-a među 15% (slovima: petnaest posto) svih
rangiranih športaša;
-(bivši) športaš koji se u trenutku prijave za ispit ne nalazi rangiran na seniorskoj odnosno
juniorskoj rang listi HMS-a za disciplinu za koju se prijavljuje ispit, ali je do prijave za ispit

bio osvajač pojedinačne medalje na Prvenstvu Hrvatske za seniore, juniore ili kadete ili je
bio tijekom svoje športske karijere rangiran u bilo kojem trenutku među 4 (slovima: četiri)
najbolja športaša na seniorskoj rang listi HMS-a odnosno među 8 (slovima: osam) najboljih
športaša na juniorskoj rang listi HMS-a, a sve u disciplini za koju se prijavljuje za ispit;
-u slučaju da se u nekom oružju ne vodi rang lista, za prijavu na ispit za to oružje
potreban je dopis i preporuka kluba s obrazloženjem.

Cijena sudačkog seminara i ispita:
Cijena pohađanja godišnjeg seminara za postojeće sudce: 100 kn
Za nove polaznike cijena seminara i ispita za jedno ili prvo oružje iznosi 350 kn.
Cijena pohađanja i ispita za drugo oružje je 200 kn (ukupno 550 kn), a za treće oružje 150
kn (ukupno 700 kn).
Uplate se moraju izvršiti na službeni račun HMS-a, a moraju biti vidljive na računu HMS-a
do zaključno petka, 8. lipnja u 12:00 sati.
17.6.2018.

Sudačka komisija HMS-a u sastavu:
Bojan Mijatović
Filip Škeljo
Darko Limov

