
 
 
Предмет: ПОКАНА ЗА СЕМИНАР ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА СУДИСКИ И ТРЕНЕРСКИ ЛИЦЕНЦИ ЗА 2020 ГОД 
 

Почитувани, 
 

Согласно кратките временски рокови кои преостанаа пред одржување на државните натпревари, 
балканските и европските првенства, пред се поради формирање на националните селекции, а во 
интерес на самите џудисти се извинуваме за краткиот рок кој е даден пред поднесување на поканата и 
одржување на семинарот, а као што знаете на почетокот на годината истите мора да се одржат. 

 

Ќе ни претставува особена чест и задоволство да ве поканиме да присуствувате на семинарот за 
лиценцирање на џудо судии и тренери за тековната 2020 година.   

 

Семинарот ќе се одржи на ден 25 и 26 јануари 2020 год., сабота и недела во Прилеп во средното 
училиште СОУ Орде Чопела, истиот е во техничка организација на Џудо Клуб Пролетер од Прилеп. 
 

Поканата за овај семинар се однесува за сите лиценцирани џудо судии и тренери од минатата 2019 
година и нови џудо судии и џудо тренери. 

 На семинарот ќе се обновува судиската лиценца за натпреварувачката 2020 година.  

 На семинарот ќе се обновува лиценца за тренери за натпреварувачката 2020 година. 

 Ново пријавените тренери и судии (ќе се стекнат со право за добивање на лиценци, за кои ќе биде 
организиран уште еден семинар). 

 

Финансиски обврски на учесниците на семинарот 

 Финансиските обврски за организација на семинарот се на терет на Џудо федерација на Република 
Северна Македонија. 

 Сите учесници на семинарот за добивање на лиценца за 2020 година уплаќаат котизација од 1.000 
деnari.  
 Финансиските средства се уплаќаат на: 
Џудо Федерација на Република Северна Македонија 
Жиро сметка: 300000000567389 
Назнака: Семинар за лиценцирање за 2020 година – Име и Презиме на лицето кое се лиценцира 
Секој учесник да носи со себе копија од извршена уплата 
 

Присуството на семинарот: 

 За сите судии и тренери од сите категории во  Р. С. Македонија е задолжително. 

 Судиите кои нема да ја потврдат лиценцата за 2020 година нема да можат да судат на ниеден 
натпревар кој е влезен во календарот и организиран под покровителство на Џудо Федерација на 
Република Северна Македонија.  

 Тренерите кои нема да ја потврдат лиценцата за тековната 2020 година нема да можат да ги водат 
своите натпреварувачи на ниеден натпревар кој е под покровителство на Џудо федерација на 
Република Северна Македонија. 
 

Доколку има заинтересирани кандидати за полагање на судискиот испит ве известувам дека 
задолжително треба да присуствуваат на овај семинар како потенцијални кандидати за полагање за нови 



судии Со присуството на овај семинар се стекнуваат со титулата приправник при судиската организација 
на Џудо федерација на Република Северна Македонија и ќе се стекнат со право да учествуваат на 
натпреварите на кои ќе бидат повикани како приправници без право на судење, како главен ни како 
помошен судија се до организирање на семинар за полагање на нови судии на кои ќе имаат можност да 
го покажат стекнатото знаење како приправници при судиската организација. 

Доколку има заинтересирани кандидати за добивање на дозвола за работа (лиценца за 2020 
година) задолжително треба да присуствуваат на овај семинар, комисијата за едукација и лиценцирање 
за нив ќе организира уште еден семинар за едукаија согласно правилникот за работа.  

 
САТНИЦА НА СЕМИНАРОТ 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТ – Сабота (25.01.2020) 

До 09.30 Пристигнување и евидентирање на учесниците (сместување на учесниците кои 
гравитираат надвор од градот Прилеп) 

10.00 – 11.00 Уводен збор и запознавање со основните правила и упатста на ИЏФ 

11.00 – 12.00 Анализа на ИЏФ примери од семинарот во Доха 

12.00 – 12.20 Кратка пауза 

12.20 – 13.45 Продолжение на анализите со примери од ИЏФ 

14.00 – 16.30 Пауза 

16.30 – 18.30 Анализа на примери од ИЏФ 

18.30 Слободни активноскти 

 АКТИВНОСТ – Недела (25.01.2020) 

10.00 – 12.00 Практични примери на татами (за сите учесници задолжиително е носење на кимоно) 

12.00 – 12.15 Кратка пауза 

12.15 – 13.30 Консултации, прашања, совети – Евалуација на семинарот 

13.30 – 14.00 Пауза  

14.00 Доделување на сертификати за учество и завршување на семинарот 

 
Семинарот ќе биде спроведен од страна на членовите на Комисијата за едукација и лиценцирање на 
тренери и членовие на Судиската комисија при ЏФСМ. 
На семинарот како прдавач е поканет и Интернационалниот џудо судија г-дин Светозар Отиќ. 
 
Напомена  

 Тренерите и судиите кои имаат поседуваат лиценца задолжително да ги понесат со себе 
заради заверка за новата натпреварувачка сезона ( 2020). 

 Распоредот на активностите на семинарот е променлив само по договор со учесниците 
односно прилагодување на лице место. 

 Заради резервација за сместување на учесниците кои гравитираат надвор од градот Прилеп и 
пријава за учество на семинарот, Ве молиме присуството за секој учесник да го потврдите 
најдоцна до четвток - 23.01.2020 на е-маил адреса office@judo.org.mk  

 
 

Со почит, 
Џудо Федерација на Република Северна Македонија 

Генерален секретар 
м-р Миодраг Стојановиќ с.р. 
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