
                                                   

II РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАР РУКОМЕТНИХ ТРЕНЕРА БЕОГРАД 2018-2.

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

СПОРТСКИ ЦЕНТАР "СЛОДЕС",
Адреса: ул. Борска 92 ф, субота 05.05.2018. године.

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

09:00 - 09:45-ПРИЈАВЉИВАЊЕ УЧЕСНИКА СЕМИНАРА

10:00 - 11:15 - Методика обуке младих голмана, одбрана полувисоких и високих 
лопти – Спортска хала.

11:15 -13:00 – Техничко-тактичка припрема спољних играча у фази напада – 
Спортска хала .

13:00 - 14:00 – Проприоцепција и координација у рукомету – Конференциска сала.

14:00 - 15:00 - Тајм-аут у рукомету– Конференциска сала.

15:00- ЗАТВАРАЊЕ СЕМИНАРА И ДОДЕЛА УВЕРЕЊА О ПРИСУСТВУ НА ДРУГОМ 
РЕГИОНАЛНОМ  СЕМИНАРУ " БЕОГРАД 2018-2“

Семинару ће у својству гостију присуствовати представници Рукометног савеза Београда.

НАПОМЕНЕ:

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



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 2018-2’’.
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 годинакао и за остале присутне који нису чланови 
Заједнице тренераје 1.000,00 динара.

4.Неприсуствовање на оба обавезујућа регионална Семинара, 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.   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.

8.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

Заступник и Председник УО ЗТ РСБ

Братислав Обућина


