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УСАФ-СААФ 

На основу члана 12. Дисциплинског правилника Удружења судија америчког фудбала – Српске 

асоцијације америчког фудбала (у даљем тексту УСАФ-СААФ), управни одбор УСАФ-СААФ 

донео је 

 

ПРАВИЛНИК О ОБАВЕЗАМА СУДИЈА 

УСАФ – СААФ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилник о обавезама судија УСАФ-СААФ(у даљем тексту: правилник), утврђује обавезе, 

правила понашања, правила облачења и односи се на све судије чланове удружења. 

Члан 2. 

Поштовање правилника је обавезно, а кршење правилника повлачи са собом покретање 

дисциплинског поступка из Дисциплинског правилника УСАФ-СААФ, члан 11, став 1. 

(непримерено понашање). 

ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА 

Члан 3. 

Судија је обавезан да: 

1. се ангажује у организацији и ради на унапређењу суђења, јачању угледа судијске 

организације и развоју америчког фудбала; 

2. буде свестан да представља судијску организацију и сходно томе се понаша савесно и 

одговорно на јавном месту и током суђења утакмице; 

3. утакмице суди савесно по свом најбољем знању и уверењу, поштујући Правила игре и све 

друге прописе којим се она регулише и да ће у њиховој примени бити доследан и 

правичан. Фер-плеј је идеја водиља судијског позива и судија ће својим суђењем 

подстицати такву игру; 

4. буде коректан и пристојан према свим активним и пасивним учесницима на утакмици 

(играчи, тренери, руководиоци, редари, лекари), као и гледаоцима на трибинама и да не 

угрожава њихово достојанство и уважава њихову личност; 

5. се пристојно понаша и буде уредан, тако да својим изгледом и држањем улива поверење; 

6. буде прикладно одевен приликом доласка и одласка са утакмице. Под прикладно одевеним 

се сматра: свечане панталоне са дугачким ногавицама или фармерице са дугачким 

ногавицама, мајица (препоручљиво са крагном) или кошуља са рукавима, џемпер, на 

ногама чарапе и ципеле или патике са затвореним стопалом. Тренерка је забрањена. За 

нека такмичења се могу одредити строжије обавезе прикладног облачења; 
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7. буде уредно обријан и пристојне фризуре. Забрањено је ношење минђуша или другог 

накита; 

8. буде физички и психички спреман за суђење утакмице; 

9. на утакмицу дође у прописаном времену, а које одређује главни судија и објављује на 

званичном форуму УСАФ-СААФ, а које не може бити краће од сат времена пре почетка 

утакмице; 

10. на утакмицу донесе са собом и обавезну опрему за обављање дужности судије. Обавезна 

опрема је дрес са уздужним пругама црно – беле боје ширине 2,54 центиметара, црне 

панталоне, црни качкет, бели качкет за главног судију, црне копачке или патике, жута 

заставица, плави „бин бег“, црна пиштаљка (препоручљиво ФОХ 40), црни бројач дауна, 

сат са штоперицом, бележница, оловка.Коришћење телефона је забрањено у току 

утакмице. Утакмица се суди у прописаној и уредној опреми. 

Судија на сваку утакмицу доноси прописану опрему. 

11. наплати само прописане трошкове као накнаду за превоз и накнаду за суђење. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања на званичан форум УСАФ-

СААФ. 

 

 

У Београду, 28.03.2019.   Председник Управног одбора УСАФ-СААФ 

                

                                                                                                 _________________________________ 

                     

 

 

 


