На основу члана 37. Статута Савеза Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и
аеробик, Управни одбор Савеза Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и аеробик
на седници одржаној дана 15.01.2017.године усвојио је:
ПРАВИЛНИК
СУДИЈСКЕ КОМИСИЈЕ
Члан 1
Овим Правилником се утврђује начин и опсег рада Судијске комисије, као и обавезе,
одговорност и кодекс понашања сваког лиценцираног судије делегираног за суђење на
свим нивоима такмичења.
Правилник је усклађен са правилима и критеријумима ИФББ.
Члан 2
Обавезе и одговорност сваког лиценцираног судије су:
• Поштовање Статута, нормативних аката и одлука органа ССББФБФА
• Учествовање на семинарима и саветовањима
• Да се одазове када је делегиран да суди
• Савесно обавља судијске дужности
• Познавање и праћење измена ИФББ правила суђења и њихова примена
• Да искрено, непристрасно и објективно примењују правила која регулишу
такмичења
• Да штите интерес свих такмичара под једнаким условима
• Да се суздрже од утицаја на одлуке других судија и да поштују њихове
индивидуалне одлуке и ставове
• Да остварују своје право на протест у промоцији својих вредности, морала и
етике уз учтиво понашање и поштовање хијерахије командовања
• Да се суздрже од алузија, оговарања, злонамерног изношења неистина и личних
напада на друге судије
Члан 3
Званична лица која су неопходна за спровођење суђења на такмичењима:
• Главни судија
• Лиценциране судије
• Сценски судија
• Судија у бекстејџу
• Судијски секретар
• Статистичари
• Спикер-водитељ
Члан 4
Председник Судијске комисије (у даљем тексту главни судија) врши инспекцијски
надзор и у договору са организатором врши припреме за несметано одржавање
такмичења.
Врши контролу локације која је намењена као такмичарски објекат пре почетка
такмичења у циљу утврђивања спремности објекта.

Члан 5
Званична регистрација такмичара (мерење), на свим такмичењима, биће под контролом
Главног судије.
Члан 6
Сви такмичари ће на мерењу носити одевне комбинације у којима ће наступити у
полуфиналу и финалу, тако да Главни судија може утврдити да одевна комбинација
испуњава прихваћене стандарде ИФББ.
Члан 7
Главни судија неће дозволити званичну регистрацију такмичару који нема прописану
одевну комбинацију.
Члан 8
Главни судија ће елиминисати из даљег такмичења сваког такмичара који на бину изађе
у одевној комбинацији која не испуњава критеријуме за дату категорију.
Члан 9
Главни судија и његови помоћници ће контролисати вагу за мерење тежине и
висиномер пре и током регистрације, односно мерења у свим категоријама.
Члан 10
Судијска комисија ће, по завршетку регистрације, након што добије списак такмичара
по категоријама, одредити редослед такмичења.
Члан 11
Делегирани судија мора потврдити долазак на такмичење. Уколико потврда доласка
изостане, неће бити ангажован на том такмичењу, без обзира на његову присутност.
Уколико судија одбије да суди категорију коју му је одредио Главни судија, Судијска
комисија покреће дисциплински поступак.
Члан 12
Делегиране судије су у обавези да дођу на такмичење у време које је наведено у позиву
у службеној одећи.
Службена одећа судија за мушкарце састоји се од плавог или црног сакоа са грбом
ИФББ, плаве, црне или сиве панталоне и светло плава или бела кошуља са званичном
ИФББ краватом и свечане црне ципеле.
Службена одећа судија за жене састоји се од плавог или црног блејзера са званичним
грбом ИФББ, плава, црна или сива сукња или свечане панталоне, светлоплава или бела
кошуља (званична ИФББ кравата је алтернатива) и свечане црне ципеле.
Члан 13
Главни судија има овлашћење да из судијског панела уклони било ког судију који није
прописно одевен у званичну униформу.
Члан 14
Судијске књижице (лиценце) морају бити предате Судијској комисији на техничком
састанку, који ће бити одржан непосредно после званичне регистрације такмичара.
Судијска комисија ће одабрати оне појединце за које сматра да су најквалификованији
за судијски панел у зависности од категорије коју треба да суде.

Изабрани у панелу, судија мора бити присутан током целог полуфинала и финала.
Члан 15
Ако на такмичење (из било којих разлога) не дође потребан број судија, или се појави
неки други проблем, насталу ситуацију решава Главни судија.
Члан 16
Све судије морају присуствовати судијском састанку који се одржава на дан
такмичења, непосредно после регистрације такмичара.
Члан 17
Судијска комисија именује пет (5) судија на једном панелу.
Главни судија има коначно овлашћење да одреди ко ће се наћи у саставу судијског
панела.
Члан 18
Главни судија, може по свом нахођењу, да омогући највише двоје алтернативних
судија, да седе за панелом.
Члан 19
Етички кодекс обавезује Главног судију да осигура да се свим такмичарима суди од
стране највише квалификованих судија који су тренутно на располагању.
Судијска комисија овлашћена је да предузме све мере које сматра неопходним како би
се осигурало да ова обавеза буде испуњена, тако што ће одабрати оне судије које
задовољавају или премашују минимум који је прихваћен као стандард за суђење према
њиховој тачности која је одобрена од стране ИФББ.
Члан 18
Судије националног и интернационалног ранга не могу судити на домаћим и
међународним такмичењима без сагласности Судијске комисије ССББФБФА.
Члан 19
Главни судија у сарадњи са члановима Судијске комисије врши анализу суђења и
оцењује судије и подноси извештај Управном Одбору ССББФБФА.
Извештај мора да садржи следеће:
• Место и датум одржавања такмичења
• Услови и квалитет организације
• Имена ангажованих судија
• Оцене судија и оцена комплетног суђења
• Остала запажања везана за спровођење комплетног такмичења
Члан 20
Тачност суђења се обрачунава коришћењем „методе девијације“. Овај метод
израчунава девијацију (одступање) између пласмана судије као појединца који оцењује
такмичара и пласмана целог редовног судијског панела тог истог такмичара.
Минимални прихватљив стандард је укупна просечна оцена 80% у елиминационој
рунди.

Члан 21
Слабом (непролазном) оценом оцењује се судија чија је просечна тачност испод 80%
(члан 20.). Као и судија који:
• направи материјалну штету
• својим понашањем изазову ексцесну ситуацију
• напусти своје место без сагласности Главног судије
Члан 22
Судија који је оцењен на такмичењу слабом оценом губи право на финансијску накнаду
и скида се са националне листе наредне две године.
За време док траје суспензија, суспендовани судија не може бити делегиран за суђење
на међународним такмичењима.
Члан 23
Трајно одузимање лиценце, без права рехабилитације, примениће се код судије који три
пута стекне услове на двогодишњу суспензију под условима предвиђеним чланом 21.
Лиценца се одузима и уколико судија не поштује Статут, кодекс понашања предвиђен
овим правилником и нормативна акта Савеза, или је доставио лажну документацију
ради добијања лиценце.
Члан 24
Судију који је оцењен непролазном оценом писмено обавештава главни судија. Тако
оцењен судија има право жалбе Судијској комисији уз своје образложење.
Рок за жалбу је 5 дана од дана пријема обавештења од Главног судије.
Одлука Судијске комисије је коначна.
Члан 25
Свака судијска позиција биће нумерисана са одштампаним црним бројем са обе стране,
тако да буде видљива и такмичарима и судијама.
Судије из редовног панела морају седети тако да имају што бољи поглед на такмичаре.
Алтернативне судије ће седети на крајевима судијског панела.
Члан 26
Понашање судија:
Када судијски панел заседа, Главни судија ће подсетити судије на правила понашања,
којих се морају строго придржавати током полуфинала и финала. Под претњом
непосредног удаљавања из панела, тако да ни један судија не сме:
• Разговарати са било којим другим судијом, односно судијама
• Покушати да утиче на одлуке било ког судије
• Фотографисати док је суђење у току
• Давати инструкције било ком такмичару
• Коментарисати наступ било ког такмичара
• Судити под утицајем дроге, алкохола или конзумирати алкохолна пића током
оцењивања.
Члан 27
Главни судија ће координирати и контролисати све аспекте званичне регистрације
спортиста, полуфиналног и финалног дела такмичења.

Ниједан други званичник Савеза неможе доносити одлуке које могу утицати на
несметано одвијање такмичења, без претходно траженог и добијеног одобрења Главног
судије.
Члан 28
Строго је забрањено приказивање и коментарисање појединачних одлука (појединачне
судијске листе) судија са судијског панела.
Овакви поступци биће строго дисциплински санкционисани.
Члан 29
Појединачне одлуке судија за судијским панелом су званичне, неприкосновене и
коначне и морају се поштовати.
Нико нема право да их поништи или мења.
Члан 30
Током полуфинала и финала, судијски секретар ће прикупљати појединачне судијске
листе и заједно са главним судијом ће проверавати појединачне оцене судија у циљу
утврђивања њихове тачности.
Уколико један судија да оцене које су у великој супротности са оценама осталих судија
из истог панела, главни судија може да постави питање за образложење таквих оцена.
Главни судија има овлашћење да удаљи судију из судијског панела који је пристрасан и
некомпетентан, или се бави злоупотребом и неприхватљивим понашањем.
Члан 31
Сваки судија за обављање судијске функције на такмичењу добија надокнаду путних
трошкова и дневница.
Висину надокнаде утврђује Управни одбор Савеза за сваку календарску годину.
Члан 32
Сва тумачења одредби овог Правилника, измене и допуне, као и усклађивање са
општим актима ССББФБФА су у надлежности Управног одбора ССББФБФА .
Члан 33
Овај Правилник ступа на снагу даном његовог усвајања.
Правилник израдила
Бисерка Шипка, председница Суд. ком.

