
 
 

ЛИЦЕНЦНИ СУДИЈСКИ СЕМИНАР ЗА 
БОРБЕ ЗА 2016  

 
 

Поштовани, 
 
 Обавештавамо Вас да ћемо у сарадњи са Теквондо Асоцијацијом 
Војводине организовати Лиценцни судијски семинар ТАС за борбе за 2016. 
Годину у Хотелу „ТЕРМАЛ“ у Врднику у суботу 12.12.2015. године са почетком 
у 10h (потребно је доћи у хотел у 9:30h)! 

 
Све судије које планирају да присуствују семинару требају да се пријаве 

Судијској комисији на маил: referee_kyorugi@tas.org.rs 
 
На семинару ће бити организовано полагање за више судијске рангове, 

судије које планирају да полажу морају извршити пријаву на маил СК и уз 
пријаву приложити копију Сертификата за потребно ТКД звање или потврду 
клуба да је извршено полагање за потребно ТКД звање и да се чека на 
издавање Сертификата. Без ових прилога, судија неће бити на списку 
полагача нити ће моћи полагати за виши судијски ранг. 

 
 
Потребни услови за нове судије: 
 

Судија IV ранга (нов судија) може постати онај ко задовољава следеће услове: 

- да има најмање 18 година 

- најмање звање 1. Куп 

- да се бави теквондоом најмање 3 године 

 



 
 

Потребни услови за полагање за виши судијски ранг: 

Судија III ранга може постати онај ко задовољава следеће услове: 

- носилац звања 1. Дан (или вишег) 

- да има најмање годину дана стажа и најмање два (2) одсуђена такмичења вршећи 

дужност судије IV ранга 

- да за време вршења дужности судије IV ранга има просечну оцену за суђење већу од 

3.5 

- да положи испит за судију III ранга  

Судија II ранга може постати онај ко задовољава следеће услове: 

- носилац звања 2. Дан(или вишег) 

- да има најмање годину дана стажа и одсуђених најмање осам (8) такмичења вршећи 

дужност као судија III ранга, најмање четири (4) у организацији ТАС-а 

- да за време вршења дужности судије III ранга има просечну оцену за суђење већу од 

4.0 

- да положи испит за судију II ранга 

Судија I ранга може постати онај ко задовољава следеће услове: 

- да има најмање 23 године 

- носилац звања 3. Дан (или вишег) 

- да има најмање две године стажа и најмање петнаест (15) такмичења  вршећи 

дужност као судија II ранга (најмање десет (10) у организацији ТАС-а) 

- да за време вршења дужности судије II ранга има просечну оцену за суђење већу од 

4.5 

- да положи испит за судију I ранга 

- основно знање енглеског језика 

 
        Председник СК за борбе: 
 
             Александар Головић 


