
Обврски на Претседателот на судиското жири

1. Пред натпреварот

Има неприкосновен авторитет во натпреварувачката зона и на сите други 
судии и инволвираните во организација на натпреварот
Му помагаат, Националните судии
Прави план и го спроведува на состанокот на судиите пред натпреварот  и 
на  техничкиот  состанок  за  сите  клубови,  а  воедно  се  грижи  да  биде 
исполнет во целост
Проверува дали сите судии се добро запознаени со правилата
Прави проверка на сигурноста на секоја стаза, а во тоа му помага главниот 
поставувач на стазите
Во соработка со главниот поставувач на стазите, ја проверуваат можноста 
за  сигурно и  забележливо  вкопчување  од  последното  фаќалиште,  каде 
треба  да  биде  сигурно  и  безбедно  вкопчување.  Ако  има  потреба 
фаќалиштето и комплетот се обележуваат со плава трака. 
Во  соработка  со  главниот  поставувач  на  стазите  се  договораат  за 
времетраењето на качувањето(6мин), на состанокот пред натпреварот.
Проверува дали има медицинско лице или мединска помош
Ја утврдува позицијата на камерата во консултација со главниот поставувач 
на стазите и со тој што ќе снима
Проверува дали  има обезбедено храна и пиење од организаторот
Проверува  дали во  изолационата  и  транзит  зоната  е  се  во  ред,  според 
правилата, со одговорниот на изолационата зона
Проверува  со  главниот поставувач  дали  ќе  помине  добро  огледот  на 
стазата
Воспоставува  контакт  со  спикерот,  ДЏ  и  им  дава  совети  за  текот  на 
натпреварот

2. За време на натпреварот 

Одговорен  е  за  краток  состанок  со  натпреварувачите  пред  стартот  на 
натпреварот (каде има обележано со трака во боја, колку време имаат, каде 
стојат пред стартот, а каде по качувањето . . .)
Одговараат  на  прашања  поставени  од  натпреварувачите,  за  време  на 
огледот
Одговорен  е  за  сигурноста  на  натпреварот  (може  да  го  прекине 
натпреварот)
Се  справува  со  поплаките,  протести  (  во  релација  со  комисијата  за 
Протести)
Ја  одобрува  и  потпишува  ранг листата  после  секоја  трка(квалификации, 
1/2финале, финале, супер финале. . . )



Ја одобрува и потпишува стартната листа пред секоја трка
Доделува опомени и црвен картон
Ако  смета  дека  има  потреба,  бара  мединска  проверка  на  некој 
натпреварувач, доколку се сомнева во неговата моментална состојба
Дозволува или не, комуникација помеѓу натпреварувачот и некој надвор од 
натпреварувачката зона
Можеби ќе дозволи користење на нестандарна опрема во изолациона зона
Го  потврдува  планираниот  распоред  на  натпреварот  и  прави  корекции 
доколку има потреба
Се справува со водичите на клубовите и со поединци од публиката (да се 
биде исклучително внимателен и културен-дипломат)
Да  подготви  перфектна  работна  атмосфера  за  целиот  тим  (судиите, 
осигурувачите, изолациона зона, човек со камера, поставувачите на насоки) 
и да имаат одлични услови за работа и добар одмор помеѓу трките

3. По натпреварот

Ги зема видео касетите со сниманиот материјал и ги чува 1 (една) година. 
Прави забелешки кои можеби ќе  послужат за  семинарот на судиите.  На 
крајот на годината сите забелешки и видео касети ги испраќа до судиската 
комисија,а се оставаат во Архивата на СКА
Составува судиски  извештај  од  натпреварот  и  го  испраќа  до  судиска 
комисија
Прави извештај  за  работата  не  секој  аспирант  судија  и  го  испраќа  до 
судиската комисија
Организира краток состанок, доколку е возможно



ОБВРСКИ НА НАЦИОНАЛНИОТ СУДИЈА

1. Пред натпреварот

Му ассистира на Претседателот на судиското жири
Се осигуривa дали има доволно скици од натпреварувачките насоки (ТОПО 
од  насоката),  скиците  ги  прави  Главниот  поставувач  на  насоките,  а  му 
помагаат асистентите. На секоја скица дополнува кој ја правел насоката.
Одредува кој на која насока ќе суди и ја запишува таа одговорност
Го проверува стартот дали е безбеден и првото вкопчување
Одлучува за дополнително прво вкопчување или СПОТЕР обезбедување 
при  стартот  (со  одобрение  на  Претседателот  на  судиското  жири  и  со 
консултации на главниот поставувач)
Му  помага на  Претседателот  на  судиското  жири  околу  поставување  на 
камерата
Го дефинира максимум времето за качување во консултации со главниот 
поставувач на насоката
Се осигурува дали луѓето кои ќе осигуруваат го знаат методот “Динамичко 
осигурување“ и ги задолжува да прават проверка на појасот, на “8“ чворот + 
сигурносниот чвор
Му  дава  Инструкции  на  камера  човекот.  Му  доделува  стартна  листа  на 
камерманот.  Му  наредува,  да  го  запише  времето  на  качување  на  секој 
натпреварувач, од страна. Му дава инструкции за снимање: не преблиску, 
не пределеку, целото тело да биде во кадар и да се гледа просторот за 
следното движење
Проверува дали има посебна изолациона зона за технички инциденти
Проверува дали има Табла(лист А3 формат) за запишување на резултатите
Проверува дали натпреварувачите се целосно информирани за паузата на 
самиот натпревар и за чистење фаќалишта 
Потврдува дали музичката опрема работи и дали е подготвена
Одлучува за фрекфенцијата на менување јажиња на натпреварот ?
Проверува дали има програма или знаење за правење тим ранг листа
Проверува дали стартната листа за квалификации е коректна



2. За време на натпреварот 

Потврдува дека времето за оглед се мери
Одговора на прашањата од натпреварувачите, за време на огледот
Ги организира и надгледува клубските “судии“-помагатели
Одлучува за (+) или (-) доколку има потреба
Им дава инструкции на натпреварувачите да стартуваат по 40секунди на 
натпреварите во водство
Го информира натпреварувачот за преостанатото време, при качувањето
Го информира натпреварувачот за последните 60секунди
Потврдува технички инцидент + да ги информира другите натпреварувачи
Е одговорен за безбедноста (може да го сопре натпреварувачот)
Може  да  го  замени  тој  што  осигурува  или  да  му  даде  дополнителни 
инструкции, доколку не осигурува соодветно
Ги проследува протестите до Претседателот на судиското жири
Информира за технички инцидент
Го  информира натпреварувачот  доколку  го  преминал комплетот  односно 
безбедносната линија на вкопчување
Ги информира натпреварувачите дека видео снимката е  факторот кој  ќе 
одлучи за крајниот резултат
Ја  проверува  финалната  ранг  листа  од  секоја  трка  ја  потпишува  и  ја 
доставува до Претседателот на судиското жири
Проверува дали резултатите се впишани во огласната табла и кога е тоа 
направено
Проверува и одобрува дали се готови стартните листи од следната трка и 
се грижи сите да бидат информирани
Се грижи да ги информира натпреварувачите за грешките

3. По натпреварот

Ја доставува видео снимката до Претседелот на судиското жири
Проверува дали натпреварувачката зона не е оставена во неред



ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

1. Пред натпреварот

Осигурувачот одбира со што ќе осигурува, а осигурува со онаа алатка со 
која најдобро знае да осигурува. Кога користи Реверсо секогаш го поставува 
јажето  од матица карабинерот на тесната страна. Со “8“ не е дозволено да 
се осигурува
Тренинира и се подготвува за динамичко осигурување
Тренира и се подготвува за спотирање на натпреварувачот

2. За време на натпреварот 

Секогаш осигурува со еден до двајца колеги за резервна подршка. Значи се 
препорачува да работи секогаш со партнер за осигурување
Се консултира со главниот поставувач на стазата и добива информации за 
тешкиот  дел од  стазата,  задолжително вкопчување од некое  фаќалиште 
(плава леплива трака) и времето за качување
Добива информации за превкопчување, доколку е неопходно

3. Во транзит зоната

Доаѓа во повикувачката-транзит зона, со јажето во торба или корпа и му 
дозволува на натпреварувачот да се наврзе
Проверува дали натпреварувачот добро го наврзал јажето за појасот
Проверува дали натпреварувачот има клубско обележје на грбот 
Проверува дали натпреварувачот го има залепено бројот
Проверува  дали  натправарувачот  е  подготвен  за  качување:  појасот 
правилно  облечен,  сигурно  врзан  чворот  “8“,  облечени  патиките  за 
качување
Никогаш не го допира натпреварувачот. Доколку има проблем со него се 
обраќа до Националниот Судија
Не го вознемирува и не му зборува на натпреварувачот бидејќи му треба 
концентрација
Ја носи алатката за осигурување на својот појас уште во повикувачката зона
Вториот осигурувач, ги понесува алиштата на натпреварувачот

4. За време на осигурувањето 

Проверува дали јажето е добро го вкопчал во првиот комплет или пак тоа 
дали добро го направил натпреварувачот
Проверува дали јажето пред стартот е од правилната страна за вкопчување
Ја чува зоната под вештачката карпа празна, бидејќи му треба простор за 



себе
Го поставува јажето (торбата или корпата) на соодветно место од страна, за 
да има простор за јажето кое ќе паѓа при вкопчување на првиот клин
Не стои под натпреварувачот при неговиот старт, но е во близина за да се 
чуствува сигурно качувачот
Вториот осигурувач треба да спотира се додека не се вкопча првиот клин
По  вкопчување  на  вториот  клин,  вториот  осигурувач  го  подготвува 
преостанатото јаже кое го влече качувачот
Стои  веднаш  до  вештачката  карпа  се  до  вкопчување  на  првите  три 
комплети, потоа може да се оддалечи од карпата
Внимава како го  попушта јажето,  не многу  лабаво и не многу затегнато. 
Лакот пред себе да не паѓа под твоите колена
Внимава како попушта јаже, посебно на брз качувач кој вкопчува заедно два 
комплета.
Никогаш  не  му  зборува,  не  го  храбрува  натпреварувачот  при  неговото 
качување, тишина
Ги  забележува  индикациите  на  можен  пад:  тресење  нозе,  трткање, 
пропуштање од прв пат да вкопча, умор во рацете . . . 
Го  абсорбира  падот  на  динамичен  начин,  но  да  не  биде  синоним  за 
длабоко-долго паѓање
Го абсорбира падот безбедно – понекогаш може да пушти и повеќе јаже за 
да не се удри качувачот во ивицата од плафонот или во плафонот
Доколку има проблем, веднаш го контактира Националниот судија

5. По качувањето на натпреварувачот 

Откако ќе  го  спушти качувачот,  го  извлекува јажето најбрзо што може и 
проверува дали сите комплети се во правилна состојба
Во меѓувреме вториот осигурувач ќе му помогне на качувачот да се одврзе 
(доколку има потреба)
Му ги дава личните ствари на качувачот или му објаснува каде да ги најде
На  качувачот  му  покажува каде  треба  да  се  соблече  и  да  ја  напушти 
натпреварувачката зона
Работи најбрзо што може.

ОБВРСКИ НА ТИМОТ ЗА ПРАВЕЊЕ НАСОКИ



НАТПРЕВАРИ ВО ВОДСТВО

1. Пред натпреварот 

Ја проверува опремата која е потребна за чистење насоки: јумар, прусик, 
карабинери, скала, гри-гри, комплети, гуртни
Ја проверува опремата за чистење фаќалишта: голема и мала четка (нека 
виси на твојот појас)
Прави договор со главниот поставувач на насоката, кој најдобар начин за 
чистење на фаќалиштата (со абзел или топ роп)
Исто така напоредно треба да има чистење на долниот дел од вештачката 
карпа, одоздола нагоре
Го  проверува  времето  кога  точно  ќе  биде  чистењето  (после  кој  број 
натпреварувач)
Проверува дали има црвена, црна или плава леплива трака, доколку треба 
да се демаркира тоа што е веќе маркирано
Проверува со главниот поставувач дали за се е информиран

2. За време на натпреварот 

Внима на највисоко достиганатото фаќалиште (чисти и повисоко од тоа ако 
има потреба)
Се подготвува на време за чистењето
Пробува да работи брзо и чисто, со респект кон безбедноста
Не ги допира фаќалиштата ниту со рацете, ниту со нозете 
Го информира  Националниот судија и одговорниот во изолационата зона, 
кога ќе заврши чистењето
Секогаш е подготвен да интервенира, за време на натпреварот, со своите 
работни алатки, во случај на технички инцидент, предвремено чистење . . .

БОЛДЕР НАТПРЕВАРИ (СУДИЈА НА СТАЗА / АССИТЕНТ)



1. Пред натпреварот  

Проверува дали е целосно информиран за болдер проблемите (Главниот 
поставувач, Националниот судија, Претседател на судиско жири)
Ги анализира и учи болдер проблемите од тоа што го слушна од главниот 
поставувач,  па  ќе  може  да  објаснува  каде  е  стартот,  каде  е  Бонус 
фаќалиштето и каде е последното(ТОП) фаќалиште
Проверува дали поседува: голема и мала четка, четка на долг стап, парче 
тканина . . .
Ако е потребно зема и парче кожа за чистење на фаќалиштата,  доколку 
нема потреба за користење четка со стап
Проверува дали  има  доволно  леплива  трака  за  прелепење  на  стартот, 
зоната и ТОП фаќалиштето
Секогаш проверува дали има некој мал недозволен празен простор помеѓу 
душеците

2. За време на натпреварот 

Ги чисти сите фаќалишта пред стартот на секој натпреварувач
Ги чисти сите фаќалишта пред секоја трка
Ги чисти фаќалиштата, доколку тоа го бара натпреварувачот од тебе
Ако  натпреварувачот  бара  дозвола  сам  да  ги  исчисти  фаќалиштата,  му 
дозволува, но со истите четки кои тој ги користи
Не ги допира фаќалиштата ниту со раце, ниту со нозе
Не му спотирај на натпреварувачот 

ОБВРСКИ НА ОДГОВОРНИОТ ВО ИЗОЛАЦИОНА ЗОНА



1. Пред натпреварот 

Ако има потреба и услови, ја проветрува, бара да се исчисти, да се вклучи 
греење во изолационата зона итн (добри услови спроведува)
Проверува:  состојба  со  вода  за  пиење,  ако  има  можност  набавка  на 
витамини, некаква храна, доволно столчиња или подметачи, тенки душеци, 
часовник
Го  проверува  тоалетот  за  натпреварувачите.  Ако  тоалетот  е  надвор  од 
изолационата  зона,  тогаш  некој  помошник  ќе  ги  придружува 
натпреварувачите до тоалетот, ако има потреба
Се преиспитува што ќе прави доколку има потреба од медицинска помош
Ја проверува  повикувачката зона,  дали е безбедна и  дали има доволно 
простор за натпреварувачот (барем столче да има)
Проверува дали има стартна листа во изолациона зона и во транзит зоната.
Проверува дали е ставено времето на старт.
Проверува дали времето за чистење е наведено на стартната листа.
Го  запишува мобилниот  телефон  од  Претседателот  на  судиското  жири, 
Националниот судија или бара Токи-Воки

2. Во изолациона зона 

Секогаш натпреварувачите ги информира и ги потсетува со пријателски и со 
доза  на  помош  однос:  Натпреварувачите  понекогаш  се  нервозни,  имаат 
трема . . .
Натпреварувачите не им е дозволено да имаат контакт со личности надвор 
од изолациона зона.
Не им е дозволено да бараат информации за насоката по завршување на 
огледот  (нема  мобилен,  камера,  видео  итн  .  .  .  ).  Ако  го  прекршат  ова 
правило, ги контактираш судиите.
Пушењето не дозволено во изолациона зона, освен на место за пушење
Животни не е дозволено во изолациона зона. Доколку натпреварувач бара 
дозвола да влезе со животно, ги контактираш судиите.
Тренерите и водачите на натпреварувачите ги имаат истите правила како и 
натпреварувачите (ако еднаш ја напушти зоната, нема враќање)

3. Во повикувачката зона 

Проверува дали  тој  натпреварувач  треба  да  стартува.  Го  информира 
качувачот дека треба да ја облече својата качувачка опрема(појас, патики). 
Ја собира личната опрема – облека на натпреварувачот.
Ако е возможно подготвува два натпреварувачи во повикувачката зона
Провериува дали има лого на клубот и бројот дали е залепен на грбот:



Секој натпреварувач треба да има клубски дрес или налепница на грбот 
со логото на клубот.
Бројот-налепница го обезбедува организаторот и треба да го дели на  
секој натпреварувач, а тој треба да го носи
Превзема мерки против натпреварувачите кои го нарушуваат мирот
Не го деконцентрира натпреварувачот
Ги  потсеќа натпреварувачите  дека  не  смеат  да  заминат  во  тоалет  во 
изолационата зона
Го прецртува името на натпреварувачот која оди на старт

Дополнителна Изолациона зона во случај на Технички инцидент 
Се уверува дека натпреварувачот не може да ја гледа стазата од местото 
кое е прогласено за дополнителна изолациона зона
Проверува или прави набавка на вода за натпреварувачот 

Преведено од Правилата за Судии при 
International Federation of Sport Climbing

24.11.2010, Скопје 

Претседател на Судиска Комисија при СКА
                 Лазар Петковски 


