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Број 7 – 2
24.02.2017.године
Јагодина
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ _______________________________

Предмет: Позивање тренера на семинар за пролећни део
првенства такмичарске 2016/2017.године
На основу Одлуке Извршног одбора Фудбалског савеза Поморавског округа од 17. марта 2017.
године Извршни одбор Организације фудбалских тренера Фудбалског савеза Поморавског округа
организује семинар за тренере у лигама из надлежности ФСПО за пролећни део првенства
такмичарске 2016/2017. године.

Семинар ће се одржати у просторијама хале спортова “ЈАССА” уЈагодини
(плава сала) у уторак, 07. марта 2017.године са почетком у 15,00 часова
У вези са тим обавезују се руководства фудбалских клубова Окружне и Међуопштинске
фудбалске лига и лига млађих категорија да омогуће тренерима својих клубова
присуство на семинар.
Присуство семинару је обавезно за све тренере фудбалских клубова Окружне и
Међуопштинске фудбалске лига и лига млађих категорија, пожељно је и присуство тренера
фудбалских клубова Градске – општинских фудбалских лига.
На овом семинару вршиће се лиценцирање тренера за такмичарску 2016/2017.годину који
нису лиценцирани у августу 2016.године. (тренери који су мењали клубове и нови тренери).
Сви тренери су обавезни да донесу фудбалске легитимације да би се оверило присуство
семинару што је и услов за вођење клуба на утакмицама.
Сви тренери су обавезни да уплате чланарину за 2017.годину својим матичним савезима, која
мора да буде оверена у тренерској легитимацији.

Чланарина за учешће на семинару и лиценцирање тренера одређује се у износу:
- чланарина за учешће на семинару за све тренере је 600,оо динара и уплаћује
се пре почетка семинара а за тренере клубова градских - општинских лига је
300,00 динара
- лиценцирање тренера Окружне фудбалске лиге ----------------------- 600,оо динара
- лиценцирање тренера Међуопштинске фудбалске лиге ------------- 500,оо динара
- лиценцирање тренера клубова млађих категорија -------------------- 400,оо динара
Уплата за лиценцирање се врши на рачун ФСПО 155 – 2194 – 24 и обавезно је да се покаже
признаница о уплати пре почетка семинара или уплати у готовом пре почетка семинара.
Прилог: План и програм семинара за тренере Окружне, Међуопштинске фудбалске и
лига млађих категорија за јесењи део такмичарске 2016/2017.године.
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