
СЕМИНАР РУКОМЕТНИХ ТРЕНЕР „ВРБАС  2018-2“

Центар за физичку културу

„ Драго Јововић „

Врбас 

НЕДЕЉА, 20. мај 2018. године

П Р О Г Р А М С Е М И Н А РА 

09.00- 09.45  ПРИЈАВЉИВАЊЕ

10.00-11.00 Проприоцепција - координација у рукомету  
- мр. Небојша Вујков

 
11.00-12.00 Тајм-аут у рукомету  

-  Владан Јордовић

12.00-13.00  Ручак

13.00-14.15 Методика обуке младих голмана, одбрана полувисоких и високих лопти 
- Владан Јордовић

14.15-15.30 ТЕ-ТА припрема   и елементи сарадње бекова за игру у фази напада
-  Владан Јордовић

15.30   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



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 2018-2“
(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 2018“,

5. Могућност правдања изостанака 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  који то  нису  доставили на  првом семинару 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. Додатне информације можете добити на телефон 064 88 27 283 (  Јова Павлов )

Поздрав , видимо се у Врбасу.

    Организатор семинара

Председник УО ЗТ РСС                    
              Јова Павлов  с.р.           

Проф.др. Саша Марковић с.р.
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