
 

 
 

 

1. РЕГИОНАЛНИ СЕМИНАР РУКОМЕТНИХ ТРЕНЕР „КРАЉЕВО 2023“ 
Спортски центар „Ибар“  Краљево   

улица Душана Поповића 41а ,  Краљево  
НЕДЕЉА, 19. фебруар 2023. године 

П Р О Г Р А М С Е М И Н А РА  

09:30 – 09:55  ПРИЈАВЉИВАЊЕ (неопходно је приказати личну карту и потврду о уплати)  
  
10:00 – 11:15  
Методски поступак обучавања зонске одбране 5:1 (Хала) – Практични део 
Предавач – Несторовић Александар, тренер   
 
11:15 – 12:30  
Напад на зонску одбрану 5:1 (Хала) – Практични део 
Предавач – Несторовић Александар, тренер   

 
12:30 – 13:30 – Ручак 

 
13:30 – 14:45   
Ментална припрема у рукомету – Млађе категорије (Прес сала) – Теоретски део 
Предавач – Др Петар Митић, ванредни професор на факултету спорта и физичког васпитања 
Универзитета у Нишу   
 
14:45 – 16:00 
Ментална припрема у рукомету – Сениори (Прес сала) – Теоретски део 
Предавач – Др Петар Митић, ванредни професор на факултету спорта и физичког васпитања 
Универзитета у Нишу   
  
16:00 – 16:15   ЗАТВАРАЊЕ СЕМИНАРА – ПОДЕЛА УВЕРЕЊА О ПРИСУСТВУ  
 

НАПОМЕНЕ: 
 Присуство на Семинару (први од два обавезујућа) је ОБАВЕЗНО за све чланове ЗТ 
РСС који су разврстани у 1. и 2. категорију по РИНК конвенцији 
 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 1. 
Регионални семинар тренера „КРАЉЕВО 2023“ (могућност готовинског плаћања је 
искључена - са собом понети потврду о извршеној уплати). 
 

 



 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. 
 Неприсуствовање на оба обавезујућа, регионална Семинара, као услова за добијање 
лиценце повлачи обавезу присуствовања на Централном Семинару „ Саветовање 2023“ (од 
09.06.2023. до 11.06.2023. године) 

 Могућност правдања изостанака плаћањем казне је ИСКЉУЧЕНА. 
 
Додатне информације можете добити на телефон 063-1024830 (Горан Веселиновић) 
 
 
 
 
     Организатор семинара                                                         Председник УО ЗТ РСС   
                                              
            Горан Веселиновић                                            Јова Павлов  с.р.  
                       

   


