
                                                                                              

I РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАР РУКОМЕТНИХ ТРЕНЕРА РЕГИОНА "ЦЕНТАР" - БЕОГРАД
2018-1.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ Заједнице тренера РСС, Заједнице тренера РСБ и Рукометног савеза
Београда

СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ПОСКО АРЕНА",
Адреса: Булевар војводе Мишића 24, Београд 11000

ПРОГРАМ СЕМИНАРА
25.02.2018 године.

09:00 - 09:45-ПРИЈАВЉИВАЊЕ УЧЕСНИКА СЕМИНАРА

10:00 - 11:00 -Уводно - припремни део тренинга кроз индивидуалне-групне 
вежбе са лоптом - Спортска хала „Поско арена“, Предавач 3.категорије: Николић 
Игор.

11:00 -12:00– Физичка припрема младих рукометаша - Спортска хала „Поско 
арена“, Предавач: проф. Војиновић Андрија. 

12:00 - 13:00 –Методика рада са млађим голманима, одбрана ниских лопти – 
Спортска хала „Поско арена“, Предавач master coach: Јордовић Владан.

13:00 - 14:00 –Комуникација и сарадња између тренера и судија / контролора  
током утакмице, са посебним освртом на зону вођења екипе и рестриктивни 
простор – Спортска хала „Поско арена“, Предавач: Зоран Тијанић. 

14:00- ЗАТВАРАЊЕ СЕМИНАРА И ДОДЕЛА УВЕРЕЊА О ПРИСУСТВУ НА ПРВОМ 

РЕГИОНАЛНОМ  СЕМИНАРУ " БЕОГРАД 2018-1“

Семинару ће у својству гостију присуствовати представници Рукометног савеза Београд

НАПОМЕНЕ:

1. Присуство на Семинару (први од два обавезујућа) је ОБАВЕЗНО за све
чланове ЗТ РСС који су разврстани у 1.и2. категорију по РИНК конвенцији.Са изузетком
тренера 2.категорије који намеравају да се у сезони 2017/18 лиценцирају за клубове у 
првом степену такмичења (супер и супер Б лига) који имају обавезу присуства 
Централном семинару рукометних тренера. 



2. Чланарина за семинар износи 3.000,00 динара и уплаћује се на рачун Заједнице 
тренера РСС број: 160-480967-50, навести име и презиме тренера и назнаку ’’за 
регионални семинар Београд 2018-1’’. 
Могућност готовинског плаћања је искључена, а са собом је потребно понети потврду о
извршеној уплати и приказати је приликом акредитације.

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 . Цена чланарине 
за регионални семинар за тренере старије од 65 година као и за остале 
присутне који нису чланови Заједнице тренера је 1.000,00 динара.

4. Не присуствовање на обаобавезујуће регионалне Семинаре, као услов за добијање 
лиценце повлачи обавезу присуствовања на Централном Семинару „Саветовање 2018“.

5. Могућност правдања изостанка плаћањем казне је ИСКЉУЧЕНА.

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

7. Дотатне информације можете добити на телефон: 064/3629.168,064/159.4076 
Секретар Заједнице тренера Београд – Ненад Исаиловић.

Поздрав ,видимо се у Београду.

Председник УО ЗТ РСС

Проф.др. Саша Марковић

Председник УО ЗТ РСБ

Братислав Обућина


