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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 2019/2020.
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 21.9.2019 (субота)
у Оџацима у спортској хали са почетком у 9:30.

ПРОГРАМ СЕМИНАРА
Време
8:30 – 9:30

Субота, 21.09.2019.

09:30 – 10:15

Предавач
Пријављивање и евидентирање тренера (пријаве тренера
могуће су само у наведеном термину)

Др. Неџад Османкач – теоријски део

10:15 – 11:00

Проф. др Марко Стојановић – теоријски део

11:00 – 11:45

Проф. др Горан Нешић – теоријски део

11:45 – 12:15

ПАУЗА (освежење за учеснике семинара)

12:15 – 12:30

Обраћање представника Удружења одбојкашких судија
Војводине (УОСВ)
Проф. др Горан Нешић – практичан приказ

12:30:13:30
13:30 – 14:30

Проф. др Марко Стојановић – практичан приказ

14:30 – 15:00

Драган Грујичић, мастер професор физичког васпитања и
спорта – практичан приказ

15:00 – 15:30

Додела сертификата (обавезно лично преузимање
сертификата)

Време

ФИНАЛЕ КУПА ВОЈВОДИНЕ – 21.09.2019.

16:00

Финале купа за жене (Спортска хала Оџаци)

18:30

Финале Купа за мушакрце (Спортска хала Оџаци)

Сваки тренер је дужан донети:
-тренерску легитимацију ради овере,
-једну фотографију (уколико нема тренерску легитимацију),
-доказ о уплати.
Чланарина износи: 4000,00 динара за Другу Републичку лигу и 3000,00 динара за Прву и
Другу Војвођански лигу као и за млађе категорије 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.
У склопу тренерског семинара Одбојкашки савез Војводине ће уз подршку Спортског савеза
Општине Оџаци организовати и финале Купа Војводине за жене и мушкарце.
Теме предавача биће накнадно достављене.

Председник УОТВ
У Новом Саду 05.09.2019. године
Др Неџад ОСМАНКАЧ, с.р.

