Е-mail: srbgym@gmail.com

Број: 11-493/22
Дана: 18.10.2022.
Предмет:
1. ЛИЦЕНЦНИ СЕМИНАР ЗА ТРЕНЕРЕ У АЕРОБНОЈ ГИМНАСТИЦИ (II део)
2. НАЦИОНАЛНИ СУДИЈСKИ СЕМИНАР ЗА ЦИKЛУС 2022/2023.
Семинари се организују у складу са Kалендаром и Правилником о дозволи за рад ГСС и у
складу са Законом о спорту Републике Србије. Обавезан је за све тренере АЕР који раде у
клубовима који су чланови ГСС ради испуњења обавезе 9 часова стручног усавршавања (члан
11. Правилника о дозволи за рад).
Учешће на online тренерском семинару доноси 3 бода за тренере АЕР и 3 бода за тренере
осталих гимнастичких спортова.
Учешће на тренерском и судијском семинару доноси 5 бодова за регистроване тренере
Аеробне гимнастике и 3 бода за тренере осталих гимнастичких спортова.
ПРИЈАВА:
До петка, 21.10.2022.
Попуњен пријавни формулар послати канцеларији савеза на email: srbgym@gmail.com.
Пoред тога, присуство потврдити позивом, SMS-ом или Viber-ом на 063 1909448 координатору
за Аеробну гимнастику Лариси Поробић
KОТИЗАЦИЈА за учешће на једном или оба семинара износи 2000 дин.
Уплату извршити на рачун ГСС број: 325-9500600022196-04 и уз пријаву доставити
скенирану/фотографисану уплатницу.
Тренери који учествују у припреми и извођењу семинара не плаћају учешће на семинару, а
такође ни регистровани такмичари А програма за Национални судијски семинар.

Е-mail: srbgym@gmail.com

1. ЛИЦЕНЦНИ СЕМИНАР ЗА ТРЕНЕРЕ У АЕРОБНОЈ ГИМНАСТИЦИ (II део)
Теме семинара:
Пропозиције и систем такмичења по новом Правилнику CoP 2022-2024 за Аеробну
гимнастику
Након пријаве тренерима ће бити послат текстуални и видео материјал (23.10.2022.).
Учешће на семинару потврђује се решавањем online теста који ће бити одржан 29.10.2022.
(није везано за време).

2. НАЦИОНАЛНИ СУДИЈСKИ СЕМИНАР ЗА ЦИKЛУС 2022./2023.
Свим пријављеним кандидатима ће бити послат текстуални и видео материјал (23.10.2022.)
Теоријски део одржаће се у суботу, 12.11.2022. од 13:00 – 18:00 као и пробни тест.
МЕСТО ОДРЖАВАЊА:
Сала Гимнастичког клуба Gaudium NS+
Ул. Алексе Шантића 34, Нови Сад
ПОЛАГАЊЕ за Националног судију у Aеробној гимнастици за I, II и III категорију одржаће се
online тестом у суботу 18.11.2022. (детаљно објашњење на семинару).
Семинаре припремили:
Лариса Поробић, координатор за АЕР ГСС и Интернационални (FIG) судија за циклус
2022/2024.
Радомир Радуловић, Национални судија
С поштовањем,
Лариса Поробић
Kоординатор за АЕР, ГСС

