
 

 

 

 

              

 

                                                                                                                                   

                                                                                                             

                                                                                                               

                                                     

                                                          ОБАВЕШТЕЊЕ 

                              О АКТИВНОСТИМА ЖЕНСКОГ СЕКТОРА КСС 

                                                    РЕГИОН ВОЈВОДИНА 

                                                        сезона 2020./2021. 

 

 

Предвиђене активности женског сектора КСС у сезони 2020./2021.су за годишта: 2006., 

2007. и 2008. 

Предвиђено је да се одрже: 

-Четири Регионална тренинга (октобар, новембар, децембар, фебруар) 

-Два Едукативна тренинга (јануар, април) 

-Два Савезна тренинга (март, мај) 

-РТЦ Караташ 2021. (јун) 

Први контролни тренинзи за Регион Војводина за девојчице 2006, 2007. и 2008. годишта 

одржаће се у недељу, 11.10.2020., године у СЦ „ЈЕДИНСТВО“ у Новом Бечеју. 

Узимајући у обзир то, да нам тренутна здравствена ситуација налаже другачији режим 

рада, прилагођен мерама и препорукама Кризног штаба као и препорукама КСС, молим 

клубове да ми до 02.10.2020. год. пошаљу податке играчица које планирају да пошаљу на 

први регионални тренинг. Потребно ми је: име, презиме и годиште играчица како бих 

могао да направим сатницу тренинга по годиштима и по групама за свако годиште због 

ограниченог броја играчица у сали. У складу са овим, а уколико се укаже потреба, 

играчице које не буду могле да присуствују првом Регионалном тренингу (због 

ограниченог броја играчица у хали) биће позване на други Регионални тренинг. 

Распоред (сатница по групама) тренинга ће бити послат накнадно када клубови пошаљу 

своје спискове.  

Играчице су обавезне да понесу: спортску опрему, лопту и маску, и да дођу на тренинг 30 

минута пре заказаног почетка тренинга. 

На ходницима и трибинама се препоручује минимално задржавање и ношење маске. 



Молим клубове да утакмице и друге клупске активности прилагоде терминима одржавања 

Регионалних тренинга. 

Тренинзима могу присуствовати само тренери репрезентативних селекција: У16, 

У18, У20 и сениорске репрезентације.   

(Извињавам се свим тренерима који су планирали да присуствују тренинзима због ове, 

нове уредбе, која ће бити на снази све док трају здравствене мере и препоруке, а све у 

циљу смањења броја присутних лица у хали на минимални број.) 

Играчице које не буду долазиле на Регионалне тренинге неће моћи учествовати на РТЦ 

КСС у 2021. години. 

Унапред се захваљујем на сарадњи и поздрављам Вас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор региона Војводина 

Стојанац Марјан 

( Контакт: моб. тел. 063 341 195, мејл makistojanac@gmail.com )                                               
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