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КЛУБОВИМА УЧЕСНИЦИМА
ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2018/2019 ЗА СЕНИОРКЕ
ДЕЛЕГАТИМА ТК ВСС

СПИСАК
ТРЕНЕРА КОЈИ МОГУ БИТИ ПРИЈАВЉЕНИ У ЗАПИСНИК УТАКМИЦЕ И СЕДЕТИ НА
КЛУПИ КЛУБА У ТАКМИЧЕЊУ ЗА
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ 2018/2019 ЗА СЕНИОРКЕ
Поштовани,
Овим путем вам достављам списак тренера који могу бити пријављени у записник
утакмице и седети на клупи клуба у такмичењу за Првенство Србије 2018/2019 за
сениорке.
У складу са одредбама Закона о спорту Републике Србије, Правилника о такмичењу
ВСС, Пропозиција такмичења и осталим актима ВСС, сви тренери који се пријављују у
записник утакмице, и самим тим имају право да седе на клупи клуба за време
одигравања утакмица, морају имати одговарајућу лиценцу коју издаје Комисија за
лиценцирање тренера ВСС те је и овај списак сачињен на основу извештаја Комисије
за лиценцирање ВСС, односно сви тренери који се на њему налазе, а које су њихови
клубови пријавили, испуњавају горе наведене услове.
Напомињем вам да тренер може бити пријављен у записник утакмице, односно
седети на клупи за време утакмице, само за клуб за који је пријављен, те да ни једна
особа која није пријављена у записник утакмице не може седети на клупи клуба.
ЖВК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
1. Драгана Ивковић
2. Владимир Мијановић
3. Ивана Ћоровић

ВК ВРАЧАР
1. Димитрије Родић
2. Душан Родић
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ВК ПАЛИЛУЛА
1. Иван Филипић
2. Слободан Илић
3. Марко Јовановић
4. Владимир Ивановић
5. Милош Јанковић

ВКД ТАШ 2000
1. Никола Вујадиновић
2. Александра Дунђерски

ВК ВОЈВОДИНА
1. Слађана Дрезгић
2. Владимир Обровски
3. Марија Телечки

ВК СЕНТА
1. Ласло Тот
2. Саша Балаша

Наведени спискови могу бити допуњени именима тренера (до максималног броја 5
тренера по клубу) у току трајања такмичења како тренери буду стицали
одговарајуће лиценце.
Такође, клубу је дозвољено да изврши промену тренера у току трајања такмичења
али на начин да тај тренер не може бити на листи два клуба истовремено.
Обавеза делегата ТК ВСС је да приликом писања записника утакмице провери
да ли се пријављени тренери клуба налазе на списку и, да им у зависности од
тога, дозволе или забране седења на клупи клуба за време утакмице.
У случају да дође до допуне спискова, односно њихове измене, бићете благовремено
обавештени. Без претходног званичног писаног обавештења од стране ВСС никакве
измене или допуне горе наведеног списка нису дозвољене!
У нади да сам вас благовремено информисао, срдачно вас поздрављам.
Дејан Перишић с.р.
Комесар за такмичења ВСС
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