СЕМИНАР РУКОМЕТНИХ ТРЕНЕР „ВРБАС 2020 - 2“
Цен тар за фи зич ку културу
„ Драго Јо во вић „
Вр бас
СУБОТА, 22. фебруар 2020. године
П Р О Г Р А М С Е М И Н А РА
09.00- 09.45 ПРИЈАВЉИВАЊЕ
10.00-11.15 Хватање и додавање лопте у рукомету ( обука млађих категорија ),
- Зоран Абрамовић, мастер тренер
11.15-12.30 Фазе у рукометној игри са посебним освртом на брзу игру са лоптом
- Зоран Абрамовић, мастер тренер
12.30-13.30 Ручак
13.30-14.45 Тендеције развоја рукометне игре уочене на Светком првенству за рукометашице и
Европском првенству за рукометаше
- Зоран Барбуловић, мастер тренер
14.45-16.00 Инструкције за примену Правила игре према критеријуму суђења на СП 2019. за
жене и ЕП 2020. за мушкарце ,
- Слободан Вишекруна – представник ЗСиК РСС
16.00

ЗАТВАРАЊЕ СЕМИНАРА - ПОДЕЛА УВЕРЕЊА О ПРИСУСТВУ

Семинару ће у својству гостију присуствовати представници Рукометног савеза Војводине
и Заједнице тренера Рукометног савеза Србије.
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 као и тренере 3. категорије
који раде искључиво са млађим категоријама и лиценцирају се искључиво за такмичење и

Лиги млађих категорија РСВ.

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 „ВРБАС 2020-1“
(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. 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. Неприсуствовање на оба обавезујућа, регионална Семинара, као услова за добијање
лиценце повлачи обавезу присуствовања на Централном Семинару „ Саветовање 2020“,

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

6. ПО ОКОНЧАЊУ СЕМИНАРА ТРЕНЕРИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА ЛИЧНО ПРЕУЗМУ ПОТВРДУ О
УЧЕСТВОВАЊУ НА СЕМИНАРУ БЕЗ КОЈЕ НЕЋЕ МОЋИ ДА СТЕКНУ УСЛОВ ЗА ДОБИЈАЊЕ ИЛИ
ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД.

7. Додатне информације можете добити на телефон 063 632 964 ( Јова Павлов )
Поздрав , видимо се у Врбасу.

Организатор семинара

Председник УО ЗТ РСС
Јова Павлов с.р.
Проф.др. Саша Марковић с.р.

