СЕМИНАР РУКОМЕТНИХ ТРЕНЕР „НИШ 2018-1“
Сппртска хала „ЧАИР”
НЕДЕЉА, 25. фебруар 2018. гпдине
П Р О Г Р А М С Е М И Н А РА
09.00- 09.45 ПРИЈАВЉИВАОЕ

10.00-11.00 Увпднп припремни деп тренинга крпз индивидуалне и групне вежбе са
лпптпм - хала „ЧАИР“ предавач Бпкић Небпјша
11.00-12.00 Метпдика рада са младим гплманима – пдбрана ниских лппти - хала „ЧАИР“
предавач Милан Станкпвић
12.15-13.15 Физичка припрема младих рукпметаша – прес сала хале „ЧАИР“ – Прпфеспр
Др Катарина Херпдек
13.15-14.15

Судијска тема - прес сала хале „ЧАИР“ – представник заједнице судија РСС

14.15 ЗАТВАРАОЕ СЕМИНАРА - ППДЕЛА УВЕРЕОА П ПРИСУСТВУ - РУЧАК
Семинару ће у свпјству гпстију присуствпвати представници Рукпметнпг савеза Србије и
Заједнице тренера Рукпметнпг савеза Србије.
НАПОМЕНЕ:

1. Присуствп на Семинару (први пд два пбавезујућа) је ОБАВЕЗНО за све чланпве ЗТ
РСС кпји су разврстани у 1. и 2. категприју пп РИНК кпнвенцији

2. Кптизација за Семинар изнпси 3.000,00 динара и уплаћује се на рачун Заједнице
тренера укпметнпг савеза Србије брпј: 160-480967-50 са назнакпм: чланарина за
семинар ТРЕНЕРА „НИШ 2018-1“
(мпгућнпст гптпвинскпг плаћаоа је искључена - са спбпм ппнети пптврду п извршенпј
уплати).

3. На Семинар се ппд истим услпвима ппзивају и сви пстали тренери, кап и будући
тренери заинтереспвани за стицаое стручнпг зваоа у рукпмету кап и пни кпји су у
ппступку шкплпваоа, чије ће присуствп такпђе бити евидентиранп.

4. На Семинар „НИШ 2018-1“ пбавезу присуства имају тренери из следећих пкруга:
Бпрскпг, Зајечарскпг, Пирптскпг, Тппличкпг, Јабланичкпг, Пчиоскпг, Расинскпг и Нишавскпг
пкруга.

5. Неприсуствпваое на пба пбавезујућа, регипнална Семинара, кап услпва за дпбијаое
лиценце ппвлачи пбавезу присуствпваоа на Централнпм Семинару „ Саветпваое 2018“,

6. Мпгућнпст правдаоа изпстанака плаћаоем казне је ИСКЉУЧЕНА,
7. За пријављиваое за учешће на Семинару неппхпднп је приказати пптврду п уплати,
Чланску карту ЗТ или личну карту,

8. Сви тренери су у пбавези да са спбпм ппнесу пппуоен Лични картпн члана
(приступница), кпји се налази у прилпгу дпкумента, једну слику кап за личну карту,
фптпкппију личне карте и фптпкппију диплпме п стеченпм зваоу.

9. Дпдатне инфпрмације мпжете дпбити на телефпн 065 4840888 (Владимир
Станпјевић) или секретара Заједнице 064 8827277 (Небпјша Виданпвић)
Ппздрав , видимп се у НИШУ.

Организатпр семинара
Владимир Станпјевић с.р.

Председник УО ЗТ РСС
Прпф.др. Саша Маркпвић с.р.

