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Dopis broj: 19/8/2020 
Čakovec, 20.8.2020. 
 

HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ 
UPRAVNI ODBOR  

 

Predmet:  IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE UO UHRS-a 
 
 

Poštovani,  

Na 6. sjednici Upravnog odbora Udruge hrvatskih rukometnih sudaca održanoj 16.8.2020., odlukom je donijeto:  

1. LJETNI SEMINAR 

S obzirom na situaciju sa COVID 19 te odluka Nacionlanog stožera na prijedlog je donesena odluka da će se 

ljetni seminari za sezonu 2020/2021 održati regionalno i to prema slijedećem rasporedu : 

REGIJA ISTOK : 

Nedjelja, 30.8.2020. u 9,00 sati  Osijek, SD Zrinjevac 

Voditelj seminara : Matija GUBICA 

REGIJA JUG : 

Subota, 29.8.2020. u 12,00 sati  Zadar, SD Mocire 

Voditelj seminara : Dalibor JURINOVIĆ 

REGIJA SJEVER : 

Subota, 29.8.2020. u 10,00 sati  Varaždin, SD Arena 

Voditelj seminara : Vladimir SOKOL 

REGIJA SREDIŠTE : 

Nedjelja, 30.8.2020. u 9,00 sati  Zagreb, SD Dom sportova, dvorana 3 

Voditelj seminara : Dean PRPIĆ 

REGIJA ZAPAD : 

Subota, 29.8.2020. u 9,00 sati  Rijeka, Centar Zamet 

Voditelj seminara : Dubravko KONJUH 
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2. BEEP TEST I DRŽANJE DISTANCE 

Molimo da se na seminaru pridržavate mjera nacionalnog stožera Civilne zaštite i izbjegavate veća grupiranja. 

Na beep test se izlazi prema strogo zacrtanom rasporedu, te se tijekom održavanja beep testa u sportskoj 

dvorani mogu nalaziti samo grupa koja trči, voditelj seminara i eventualna komisija, snimatelj i djelatnici Hitne 

medicinske pomoći. 

Dok jedna grupa trči, druga grupa je u pripremi vani, u hodniku dvorane ili u prostoriji koju odredi voditelj 

seminara. 

Raspored u dvorani mora biti identičan popisu beep grupa koje će biti objavljene na stranicama UHRS-a, tako 

da prvoimenovana osoba mora biti prva do kamere. 

Snimatelj s kamerom mora biti u visini gola na bočnoj strani igrališta i biti na povišenom mjestu. 

 

3. VAGANJE 

Provjera tjelesne težine suci će obaviti prije početka beep testa. 
 
Svaki polaznik seminara (sudac) u obavezi je pristupiti provjeri tjelesne težine. Kod vagnja također treba voditi 
računa o što manjem grupiranju polaznika seminara i propisanoj distanci, te tako u prostoru za vaganje može 
istovremeno biti najviše 10 osoba uključujući i osobu zaduženu za vaganje, a u koliko je u pitanju manja 
prostorija voditelj će seminara odrediti maksimalni broj osoba u prostoriji. 

 

4. KOTIZACIJA 

Kotizacije za seminar nema. 

 

5. LIJEČNIČKE POTVRDE  

Liječničke potvrde o zdravstvenoj sposobnosti za obnašanje službenih dužnosti potrebno je prilikom 

pristupanja-prijave na seminar : 

SUCI :  Predati voditelju seminara 

NADZORNICI :  Predati liječničke potvrde predsjedniku svog matičnog Zbora, a oni su u OBAVEZI poslati ih 

poštom u Uredovnicu. Liječničke potvrde moraju biti originali i ne starije od 3. mjeseca 

Tko od sudaca sa sobom na seminar NE DONESE liječničku potvrdu nema pravo pristupa beep testu. 
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6. KONTROLA TJELESNE TEMPERATURE 

Kod pristupanja seminaru djelatnici HITNE MEDICINSKE POMOĆI ILI DJELATNICI DVORANE svakom 

će sudioniku seminara izmjeriti tjelesnu temperaturu. Osobama s eventualno povišenom 

temperaturom neće biti dopušten pristup seminaru. 

 

7. PISMENI ISPIT 

Pismeni ispit sve će službene osobe imati online testiranjem preko portala www.moj.uhrs.hr u 

razdoblju od 15.-17.9.2020. Obavijest o tome bit će objavljena na stranicama UHRS-a. 

 

8. ISPIT ZA KATEGORIJE 

Svi suci i delegati koji na temelju odredbi Propisnika UHRS-a imaju obavezu pristupiti Ispitu za 

stjecanje viših kategorija sudaca i delegata ili to žele svojom osobnom odlukom u obavezi su do 

10.9.2020. poslati prijavu za polaganje ispita (nalazi se među dokumentima na www.moj.uhrs.hr), a 

ispitu će uz obavezu plaćanja kotizacije pristupiti također od 15.-17.9.2020. Pišu jedan ispit za 

seminar i kategoriju. 

Prijava se šalje isključivo elektronskim putem na e-mail : zdravko.golub@uhrs.hr 

 

S poštovanjem. 

 

 
Tajnik 

Udruge hrvatskih rukometnih sudaca 

Zdravko Golub 

 
Predsjednik  

Udruge hrvatskih rukometnih sudaca 

Josip Posavec, v.r. 

 

 

 


