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RAZPIS PRAKTIČNEGA SEMINARJA 2016

ZVEZA NOGOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE

V letu 2016 ZNTS organizira praktični izpopolnjevalni seminar za vse trenerje,
člane ZNTS, z namenom usposabljanja in spremljanja sodobnih trendov
nogometne vadbe.
Na seminarju bo predstavljena tema,
»Zahteva posameznih igralnih mest in individualne vadbe v sodobnem
modelu igre«
Seminar bo vodil prof.Branko Zupan z dijaki Nogometnega razreda Gimnazije
Ljubljana Šiška, ki trenirajo pod vodstvom trenerjev NZS Dejana Jelnikarja,
Daniela Pavlina, Tomija Kostrica in Gorana Sentiča.
V 90 minutni predstavitvi, bodo izpostavljene zahteve posameznih igralnih mest
in potrebna vadba za posamezna igralna mesta v okviru izbranega modela igre.
Vaje ki bodo predstavljene pomenijo samo en segment skupinske in individualne
vadbe, ki ga bodo lahko trenerji v okviru svojih pogojev, svojim razmišljanjem in
idejami vadili tudi v svojih sredinah.
V skladu s sprejeto »Strategijo NZS 2015-2020«, želimo čim bolj uskladiti
sodelovanje na strokovnem področju med trenerji – praktično in teoretično – kar
je tudi sestavni del vseh licenčnih seminarjev, predvsem z željo, da se z
izobraževanjem, sodelovanjem in razumevanjem dosežejo skupni cilji, zapisani v
Strategiji NZS.
NAVODILO ZA PRIJAVO
Vsak trener, ki se želi udeležiti seminarja, se mora najkasneje do petka,
02.09.2016 pismeno prijaviti na svojem DNT, ki posreduje svojim članom
informacijo o prevozu.
Na dan seminarja, vsak trener ob vhodu prejme prijavni list, ki ga mora
izpolnjenega ob zaključku seminarja oddati pri izhodu. Zaželen je pravočasen
prihod – vsaj 30 minut pred pričetkom seminarja.
Udeležba na seminarju zagotavlja udeležencu 20 točk za pridobitev licence v
sezoni 2017/18.
NASLOVI DNT V SLOVENIJI










DNT MARIBOR, Engelsova cesta 6, 2000 MARIBOR ( Simonič- 040- 550931 )
DNT MURSKA SOBOTA, Mladinska 3, 9000 MURSKA SOBOTA (Kranjc 041-864492)
ODNT LENDAVA, Mlinska ulica 5B, 9220 LENDAVA (Horvat 041-671084 )
DNT PTUJ,Čučkova ul. 71, 2250 PTUJ (Zemljarič 041-459650)
DNT GORENJSKA, p.p. 174, 4001 KRANJ (Zorec 031-316535)
DNT KOPER ( Burič ) Dekani 214, 6271 DEKANI (Burič 041583933)
DNT NOVA GORICA ( Bezjak Dušan ), Gregorčičeva 8, 5220 TOLMIN (Bezjak 041791842)
DNT CELJE ulica XIV. Divizije 14, p.p. 104, 3000 Celje ( Drobne 070-848278)
DNTOZ LJUBLJANA, Pod Hribom 55, 1000 LJUBLJANA ( Rupnik 041-705789)

Športni pozdrav,
ZNTS
mag. Rudi Bračič, l.r.
predsednik
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