
 

 
 

Бепград, 08.02.2022 гпд. 

 

1. РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАР РУКОМЕТНИХ ТРЕНЕРА  - 2022. ГОДИНА 
 

ON LINE 
 

ДАТУМ ПБЈАВЉИВАОА  МАТЕРИЈАЛА НА САЈТУ ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЕНЕРА 
20. ФЕБРУАР 2022. ГПДИНЕ 

П Р О Г Р А М  С Е М И Н А РА 

 
1. ТЕМА Психплпшки аспекти тренираоа и такмичеоа у рукпмету 
  -  Ван. прпф. др Ана Вескпвић 
  
2. ТЕМА Перипдизација у рукпмету 
  -  Дпц. др Маркп Ћпсић 
  
3. ТЕМА  Мини рукпмет - пд забаве дп тренажне активнпсти 
  -   Дпц. др Милан Петрпнијевић 

 
4. ТЕМА Ппчетна пбука  пдбрамбених фпрмација у рукпмету - 3:2:1 и 4:2 (узраст 14  
  гпдина) - демпнстратпри играчи РК „Впјвпдина“ Нпви Сад 

-   Зпран Абрампвић, Master coach  
 
5. ТЕМА Ппчетна пбука  пдбрамбених фпрмација у рукпмету - 5:1 и 3:3 (узраст 12  
  гпдина) - демпнстратпри играчи РК „Хајдук“ Бешка 

-   Даркп Тривкпвић, рукпметни тренер  
 
 

НАПОМЕНЕ: 
 

1. Учествпваое на Семинару  је ОБАВЕЗНО за све чланпве ЗТ РСС кпји су разврстани у 
1. и 2. категприју пп РИНК кпнвенцији, а ппдразумева уплату Кптизације и кпришћеое 
снимљенпг материјала у циљу стручнпг усавршаваоа. 

 
2. Чланарина за Семинар изнпси 1.000,00 динара и уплаћује се на рачун Заједнице 

тренера рукометног савеза Србије број: 160-480967-50 са назнаком: чланарина за 1. 
РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАР РУКОМЕТНИХ ТРЕНЕРА 

 



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, 

 
4. За пријављиваое за учешће на Семинару неппхпднп је на мејл Заједнице тренера: 

treneri@treneri-rss.rs ппслати пптврду п уплати најкасније дп 18.02.2022.гпдине. 
 
5. Дпдатне инфпрмације мпжете дпбити на телефпн 060 480 44 81( Јпва Павлпв ) 

 
НАППМЕНА: Ппштпване кплеге, УП ЗТ РСС је Пдлуку п начину пдржаваоа семинара дпнеп на 
пснпву предвиђаоа и инфпрмација п епидемиплпшкпј ситуацији. У немпгућнпсти 
пдржаваоа Семинара уживп, УП се пптрудип да изабере актуелне теме и врхунске 
предаваче. Ппсебан акценат је стављен на ппмпћи тренерима у ситуацији измеоених 
Прпппзиција такмичеоа у узрасту 12 и 14 гпдина ( теме 3, 4 и 5 ). Убеђени смп да ће Те 
видеп материјал путем кпг ће предаваоа бити презентпвана и теме пбрађене,  искпристити 
ради личнпг усавршаваоа. 
 
Х в а л а ,  
 

ЗАЈЕДНИЦА ТРЕНЕРА РСС 
Управни пдбпр 

Председник 
 

Јпва Павлпв 
      
 

 
             

                                                       
             
 
                                 

      


