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Dopis broj: 65/6/2019 
Čakovec, 11.6.2019. 
 
 

ČLANOVIMA UHRS-a 
- SVIMA - 

 

PREDMET : OBAVIJEST O REDOVNIM LJETNIM SEMINARIMA 

Poštovani 

 Odlukom Upravnog odbora UHRS-a sa 4. sjednice održane 8.6.2019. donijete su odluke vezane uz 
redovni ljetni seminar, i to : 

 
a) TERMINI ODRŽAVANJA SEMINARA 

1.) 23.-25.8.2019. - POZIVNI SEMINAR -– Seminaru će biti obavezni nazočiti ISKLJUČIVO sudački 
parovi koje će odrediti Strukovno povjerenstvo. Bit će pozvano cca 35 sudačakih parova. 

2.) 30.8.-1.9.2019. - PREMIJER I 1. HRL 

3.) 6.-8.9.2019. - 2. HRL SJEVER, 3. HRL SJEVER I SREDIŠTE 

4.) 13.-15.9.2019. - 2. HRL ISTOK, JUG I ZAPAD, 3. HRL ISTOK, JUG I ZAPAD 

 
 
 
 
 
 

b) MJESTO ODRŽAVANJA SEMINARA 
Svi seminari održat će se u Čakovcu u hotelu „PARK“. 
Obrazac za rezervaciju smještaja biti če objavljen do kraja mjeseca lipnja, a sigurno će biti 
objavljen i ranije. 

 
 
 
 

 
 

c) POPRAVNI ISPIT 
Popravni ispit za one koji nisu zadovoljili zadane norme na seminaru bit će jedinstven za sve u 
Karlovcu.  
 
Datum popravnog ispita odredit će se naknadno i biti objavljen na seminaru. 
 
 

d) KRITERIJI NA SEMINARU 
Svi oni koji su ove sezone napredovali i postavljeni na listu više, a na seminaru ne zadovolje 
zadane kriterije, moraju na popravni ispit, ali se vraćaju na listu na kojoj su bili u protekloj sezoni. 
 
Od ove će se sezone također više pozornosti/važnosti dati tjelesnoj težini svih sudaca sudionika 
seminara.  
 
Tako će i težina biti jedan od tri kriterija sudaca za prolazak na seminaru. 

 
 

e) LIJEČNIČKE POTVRDE 
Svi sudionici seminara moraju OBAVEZNO sa sobom na seminar donijeti valjane LIJEČNIČKE 
POTVRDE o zdravstvenoj i tjelesnoj sposobnosti za obnašanje službene dužnosti (suci i nadzornici). 
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Oni koji imaju određene zdravstvene probleme moraju na liječničkoj potvrdi obavezno od liječnika 
imati dopušenje da mogu pristupiti seminaru i psihofizičkim i tjelesnim opterečenjima koje ih na 
seminaru očekuju. 

 
OSOBI KOJA SA SOBOM NA SEMINAR NE DONESE LIJEČNIČKU POTVRDU NEĆE BITI DOPUŠTEN 
TEST TJELESNE PRIPREMLJENOSTI – BEEP TEST.  
 
Imate sasvim dovoljno skoro 3 mjeseca da odete na liječnički pregled i dobijete liječničku potvrdu. 
 
U koliko netko ne donese liječničku potvrdu na seminar neće moći pristupiti beep testu, te će 
morati pristupiti popravnom ispitu. 
 
Liječnička potvrda ne smije biti starija od 3. mjeseca. 
 
Od ovoga se neće odstupiti ni pod kojim uvjetima. 

 
  

f) NOVA OPREMA 
Na semianru će se dijeliti nova „JOMA“ oprema, koju ste isprobavali na prošlogodišnjem 
seminaru, te je s toga svaki sudionik seminara obavezan osobno se prijaviti za seminar.  
 
Osoba koja preuzima opremu obavezna je potpisati ZADUŽNICU/REVERS za prijem opreme, na 
kojoj će biti navedene određene obaveze. 

 
 

g) ZAMOLBE ZA PROMJENU TERMINA SEMINARA 
U koliko netko od polaznika seminara ima opravdanu potrebu (opravdanost ocjenjuje Strukovno 
povjerenstvo) mora zamobu za promjenim termina seminara uputiti Uredovnici UHRS-a najkasnije 
do 1.7.2019. 
Razlog je što se na seminaru dijeli oprema pa moramo pravovremeno pripremiti opremu za 
podijelu i dopremiti je u Uredovnicu. 
Prilikom slanja zahtjeva za promjenom termina voditi računa da se promjena može odnositi na sve 
seminare osim Pozivnog. Znači nitko tko neće biti pozvan nemože tražiti dolazak na Pozivni 
seminar, a isto i osobe pozvane na Pozivni seminar nemogu tražiti drugi termin seminara. 

 
 

h) POLAZNICI SEMINARA 
Popis polaznika seminara bit će objavljen nakon prihvaćanja listi od strane UO HRS-a na službenim 
stranicama UHRS-a (www.uhrs.hr) 

 
 
 

 
S poštovanjem. 

 
Tajnik 

Udruge hrvatskih rukometnih sudaca 

Zdravko Golub 

 
Predsjednik  

Udruge hrvatskih rukometnih sudaca 

Josip Posavec, v.r. 

 


