
 

 
 
 

СЕМИНАР РУКОМЕТНИХ ТРЕНЕР „КРАГУЈЕВАЦ 2018-1“ 
 

Хотел „ШУМАРИЦЕ”  

НЕДЕЉА, 25. фебруар 2018. године 

П Р О Г Р А М С Е М И Н А РА  

09.00- 09.45  ПРИЈАВЉИВАЊЕ 
 
 
10.00-11.00 Уводно припремни део тренинга кроз индивидуалне и групне вежбе са 
лоптом – Спортска хала - предавач Горан Веселиновић  

 
11.00-12.00 Методика рада са младим голманима – одбрана ниских лопти - Спортска хала 
- предавач Александар Радосављевић 
 

  12.00-13.00      Ручак 
 
13.00-14.00 Физичка припрема младих рукометаша – сала хотела – предавач Радивоје 
Радаковић  

 
14.00-15.00 Судијска тема - сала хотела – представник заједнице судија РСС 

 
15.00   ЗАТВАРАЊЕ СЕМИНАРА - ПОДЕЛА УВЕРЕЊА О ПРИСУСТВУ 

 
Семинару ће у својству гостију присуствовати представници Рукометног савеза Србије и 
Заједнице тренера Рукометног савеза Србије. 
 
НАПОМЕНЕ: 

 
1. Присуство на Семинару (први од два обавезујућа) је ОБАВЕЗНО за све чланове ЗТ 
РСС који су разврстани у 1. и 2. категорију по РИНК конвенцији 

 
2. Котизација за Семинар износи 3.000,00 динара и уплаћује се на рачун Заједнице 
тренера Рукометног савеза Србије број: 160-480967-50 са назнаком: чланарина за 
семинар ТРЕНЕРА „КРАГУЈЕВАЦ 2018-1“ 
(могућност готовинског плаћања је искључена - са собом понети потврду о извршеној 
уплати). 

 
3. На Семинар се под истим условима позивају и сви остали тренери, као и будући 
тренери заинтересовани за стицање стручног звања у рукомету као и они који су у 



поступку школовања, чије ће присуство такође бити евидентирано. 
 
4. На Семинар „КРАГУЈЕВАЦ 2018-1“ обавезу присуства имају тренери из следећих 
округа: Поморавског, Шумадијског, Моравичког, Расинског, Рашког, Златиборског и РС 
Косова и Метохије. 

 
5. Неприсуствовање на оба обавезујућа, регионална Семинара, као услова за добијање 
лиценце повлачи обавезу присуствовања на Централном Семинару „ Саветовање 2018“, 

 
6. Могућност правдања изостанака плаћањем казне је ИСКЉУЧЕНА, 

 
7. За пријављивање за учешће на Семинару неопходно је приказати потврду о уплати, 
Чланску карту ЗТ или личну карту, 

 
8. Сви тренери су у обавези да са собом понесу попуњен Лични картон члана 
(приступница), који се налази у прилогу документа, једну слику као за личну карту, 
фотокопију личне карте и фотокопију  дипломе о стеченом звању.  

 
9. Додатне информације можете добити на телефон 064 6369823 (Александар 
Радосављевић) или секретара Заједнице 064 8827277 (Небојша Видановић) 

 
Поздрав , видимо се у КРАГУЈЕВЦУ. 

 
 
       Организатор семинара     Председник УО ЗТ РСС                                      

Александар Радосављевић с.р.         Проф.др. Саша Марковић с.р.  
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