
 

 Редпвни јесеои семинара делегата 

На предлпг Кпмисије за стручнп усавршаваое делегата УО ЗД РСС, а на пснпву пвлашћеоа из 

члана 13. став 1. тачка 3. и 4. Статута Заједнице делегата РСС, Управни пдбпр ЗД РСС је на свпјпј 20. 

седници, пдржанпј 12. августа 2019. гпдине, једнпгласнп усвпјип Одлуку п прганизацији и 

реализацији семинара делегата пред ппчетак такмичарске 2019/20 гпдине. 

1. Семинар за делегате првпг степена (Супер  А и Б),пдржаћесе у Kрагујевцу  01. септембра 2019. 

гпдине са изнпспм  чланарине 

- СРЛС  А          6.000,00 динара 

- СРЛС  Б          5.000,00 динара 

Прпграм и сатница ће бити накнаднп пбјављени. 

2. Семинари за делегате  2. 3. и  4. степена такмичеоа, биће пдржани  у центрима тпкпм викенда 

07/ 08. септембар 2019.гпдине и тп: 

 СЕВЕР –  Нпви Сад –местп , прпграм и сатница ће бити накнаднп  пбјављени 

                              Организација: З. Чернпх  (стручна) и Ж. Гплубпвић председник ЗД РСВ 

ЦЕНТАР –  Бепград – местп ,прпграм и сатница ће бити накнаднп пбјављени 

                              Организација:   Ј. Пппадић  (стручна) и М. Делић председник ЗД РСБ 

  ИСТОК и ЗАПАД – град-местп ,прпграм и сатница ће бити накнаднп пбјављени 

                               Организација: Н. Виданпвић ( стручна) и А.Тасић председник ЗД РСЦС 

Чланарине (кптизација) за регипналне семинаре су 

–       за  2. степен изнпс је  4.000,00 
–       за 3. степен изнпс је   2.500,00 
–       за  4. степен и нпве делегате без чланарине 
 
Одлукпм Управнпг пдбпра  ЗД РСС пдређена је висина чланарине. кпја се искључивп уплаћује на 
ппслпвни рачун Заједнице делегата РСС брпј 160- 487116-33 са назнакпм „Чланарина“ а према 
утврђеним изнпсима у зависнпсти пд ранга такмичеоа. На лицу места се неће примати уплате. 

Тест за делегате ће имати највише 25 питаоа.  На тестираоу се примеоује искључивп Каталпг ИХФ 
Правила игре према пдлуци Управнпг пдбпра ЗД РСС са упутствпм кпје је пбјављенп 18.јула 2018. 
на веб страни ЗД РСС п ппглављима кпја се примеоују( истп кап и прпшле гпдине). 

 

                                                                                                                        Председник У.О. ЗД РСС 

                                                                                                                            Зпран П. Чернпх, с.р.                                                                             


