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ПОЗИВ
тренерима екипа које се такмиче у Другој Републичкој лиги „Север“, Првој и Другој
Војвођанској лиги и лиги млађих категорија
ЗА ОБАВЕЗАН ГОДИШЊИ СЕМИНАР 2018/2019.
Поштовани,
сви тренери који ће бити лиценцирани за екипу која се такмичи у горе наведеним лигама
дужни су да присуствују редовном годишњем семинару који се одржава 16.9.2018 (недеља)
у Бачком Добром Пољу у О.Ш. „Вук Караџић“ – спортској сали са почетком у 9:00.
ПРОГРАМ СЕМИНАРА
Време

Недеља, 16.09.2018.

9:00 – 9:30

Предавач

10:00 – 11:00

Пријављивање и евидентирање тренера (пријаве тренера
могуће су само у наведеном термину)
Андрија Герић, дипломирани психолог
Тема: ,,Мој тим увек игра до краја,, (теоријски део)

11:10 – 12:10

Драган Грујичић, мастер професор физичког васпитања и
спорта, Медицински техничар – Предавач прве помоћи

12:10 – 12:40

12:40 – 13:40

13:45:14:00
14:10:15:10

15:10 – 15:40

Тема: Прва помоћ код повреда локомоторног апарата у
одбојци (теоријски и практичан део)
ПАУЗА (освежење за учеснике семинара)
Проф. др Марко Стојановић
Тема: Интегративни неуромишићни тренинг за младе
одбојкаше – од редукције повреда до спортског
постигнућа (теоријски и практичан део)
Обраћање представника Удружења одбојкашких судија
Војводине (УОСВ)
Игор Жакић, дипломирани професор физичког
васпитања и спорта - одбојка
Тема: Уводни део тренинга уз извођење основних
техничких елемената (практичан део)
Додела сертификата (обавезно присуство тренера)

Сваки тренер је дужан донети:
-тренерску легитимацију ради овере,
-једну фотографију (уколико нема тренерску легитимацију),
-доказ о уплати.

Тренер је у обавези најкасније до 14.09.2018.(петак) да попуни онлајн пријаву Prijava za
trenerski seminar
Чланарина износи: 3000,00 динара и уплаћује се:
За Прве, Друге Војвођанске лиге и лиге млађих категорија
на рачун ОСВ 200-2387980101001-09 (Банка Поштанска Штедионица) са назнаком
'чланарина'.
Позив на број: број такмичарске легитимације.
За Друге Републичке лиге „Север“
на рачун УОТС 200-3007410101862-47 (Банка Поштанска Штедионица) са назнаком
'чланарина'.
Позив на број: број такмичарске легитимације.
Чланарина обухвата: трошкове одржавања семинара, стручни материјал, освежење за
учеснике и издавање сертификата.
*Тренери који не буду присуствовали семинару биће у обавези да плате двоструки
износ чланарине за текућу сезону чиме ће стећи право на лиценцирање за текућу
сезону, односно моћи да обављају послове на којима су ангажовани у својим
клубовима.
Тренери који су на овај начин лиценцирани неће добити сертификат о присуству на
семинару, а у обавези су да присуствују на 3 семинара у току 3 године да би обновили
Дозволу за рад.

У Новом Саду, 04.09.2018.
Председник УОТВ
Др Неџад ОСМАНКАЧ, с.р.

