На предлог Комисије за стручно усавршавање делегата УО ЗД РСС, а на основу овлашћења
из члана 14. став 1. тачка 3. и 4. Правилника заједнице делегата РСС и тачака 8. и 9.
поглавља I Критеријума за формирање листа рукометних делегата, Управни одбор ЗД
РСС је на с војој 24. седници одржаној дана 1 7 .07.2015. једногласно усвојио Одлуку да
у сар адњи са Заједницом судија и ко нтро ло р а РСС , организује

РЕДОВНИ ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР ЗА ДЕЛЕГАТЕ ПРВОГ
СТЕПЕНА
МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА:
Рума, Хотел „Парк“, Вељка Дугошевића 98
Петак, 28.08.2015 год.
Субота, 29.08.2015 год.
Недеља, 30.08.2015 год.
УЧЕСНИЦИ СЕМИНАРА: ДЕЛЕГАТИ (основна листа првог степена такмичења)

ПРОГРАМ И САТНИЦА
ЗАДУЖЕЊЕ

САДРЖАЈ

ПЕТАК, 28.08.2015.
13.00
14.00

Стручна комисија

15.30

Стручна комисија

16.00

Зoран Станојевић

16.30

Слободан Вишекруна

18.00
19.30

Стручна комисија

Долазак на семинар и пријава
РУЧАК
Отварање семинара и
упознавање са програмом рада и сатницом
Трендови суђења у будућности(искуства са СП за
јуниоре у Бразилу)
Извештај помоћника директора Супер лиге за судијска
питања за претходну сезону
ТЕОРЕТСКИ ТЕСТ
ВЕЧЕРА

СУБОТА, 29.08.2015.
08.00
09.00

Стручна комисија

ДОРУЧАК
Делегатска радионица

10.30

Стручна комисија

Делегатска радионица

14.00
15.30

Слободан Вишекруна

18.00
20.00

РУЧАК
Анализа суђења у претходној сезони (са видео
клиповима)
УПРАВНИ ОДБОР ЗД РСС
ВЕЧЕРА

НЕДЕЉА, 30.08.2015.
08.00
09.00

Стручна комисија

09.30

Зoран Станојевић

11.30

ДОРУЧАК
Резултати тестирања
Зона вођења екипе(понашање у рестриктивном
простору, комуникација и сарадња)
Завршетак семинара

ИСПИТНА КОМИСИЈА СЕМИНАРА
председник
члан
члан

Небојша Видановић
Др Војислав Андрић
Зоран Чернох

(председник Комисије за стручно усавршавање ЗД РСС)
(члан Комисије за стручно усавршавање ЗД РСС)
(члан Комисије за стручно усавршавање ЗД РСС)

ЧЛАНАРИНА
-

Уплаћује се на текући рачун Заједнице делегата Рукометног савеза Србије број 355-1132985-53
Готовинске уплате на самом семинару се неће примати
Делегати са основне листе првог степена такмичења (А и Б листа Супер лиге) врше уплату
ЧЛАНАРИНЕ у износу од 10.000,00 динара; Трошкове смештаја и исхране у хотелу ''Парк''
уплатиће Заједница делегат РСС за све делегате обједињено.
Уплату чланарине извршити најкасније до понедељка, 24.08.2015. године;

УСЛОВИ СМЕШТАЈА УЧЕСНИКА СЕМИНАРА
-

Пансион у хотелу(****) садржи ноћење, доручак , ручак и вечеру (по менију).
Смештај учесника семинара је у двокреветним собама, које су климатизоване, опремљене
модерним купатилима са стално доступном топлом водом, кабловском телевизијом, бежичним
интернетом.
Распоред коришћења соба одређен је унапред и биће доступан приликом пријаве доласка на
рецепцији хотела.
Почетак коришћења пансионских услуга је у петак, 28.08.2015.год, са ручком, а
завршетак у недељу, 30.08.2015.год, са доручком.
Долазак учесника на семинар предвиђен је за петак, 28.08.2015 год. до 13.00 часова (ручак од
14.00 часова).
Одлазак учесника са семинара предвиђен је за недељу, 30.08.2015.год, оквирно од 12.00 часова.

ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА СЕМИНАРА
Сви учесници семинара су дужни да на семинар понесу:
Сопствени дневник рада (бележницу)
Прибор за писање (ради израде теоретског теста)
Пропозиције такмичења, Правилник о организацији и одигравању утакмица, Упутство о
спортским објектима и Упутство о вршењу дужности делегата,
Књигу Правила рукометне игре, коју је ЗСиК РСС као друго допуњено издање припремила,
сви делегати добиће приликом доласка на семинар.

УО Заједнице делегата РСС
Председник
Др Иван Мандић, с.р.

