РУКОМЕТ!
МОЈ СПОРТ

ПОЗИВ
ЗА СВЕ РУКОМЕТАШИЦЕ И РУКОМЕТАШЕ, ТРЕНЕРЕ
РУКОМЕТНЕ И МЕДИЦИНСКЕ РАДНИКЕ,
И ПРОФЕСОРЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Спортски савез Србије на предстојећем сајму спорта организује низ
САВЕТОВАЊА И СТРУЧНИХ ТРИБИНА У ЧЕТВРТАК 27. И У ПЕТАК 28. новембра
2014 године, у ВЕЛИКОЈ САЛИ НА III НИВОУ САЈМА.
Препоручујемо свим спортистима, рукометним и медицинским радницима,
тренерима, а посебно млађих категорија да посете трибине и саветовања, јер
је ово једна од ретких прилика да се на једном месту чују различита
мишљења и ставови као и нове тенденције од стручњака из својих области, а
које су везане за спорт. Улаз на саветовања и трибине, као и на сам сајам је
бесплатан.

www.sajam.serbiansport.com

ПРОГРАМ
САВЕТОВАЊА И СТРУЧНИХ ТРИБИНА
Ч е т в р т а к - 27. новембар 2014. године
10:15 – 10:30 час.

др Немања Пажин, Завод за спорт и медицину спорта Републике
Србије: Праћење и анализа тренажног процеса и опоравка спортиста

10:30 – 10:45 час.

проф.др Сергеј Остојић, Завод за спорт и медицину спорта Републике
Србије: Савремена стратегија у опоравку спортиста

10:45 – 11:00 час.

проф. др Игор Јукић, Завод за спорт и медицину спорта Републике
Србије: Праћење физиолошких промена повезаних са уласком у
врхунску форму

11:00 – 11:30 час.

Предвиђено време за дискусију

12:00 – 12:30

Свечано

отварање Сајма

експозе – Вања Удовичић, министар омладине и спорта РС
12:30 – 12:40 час.

Oбраћање Вање Удовичића, министра за омладину и спорт,
врхунским спортистима носиоцима националних стипендија

12:40 – 13:30 час.

др Милица Вукашиновић- Весић, директор Антидопинг агенције
Републике Србије: Нови закон о спречавању допинга у спорту –
најважније промене

13:30 – 14:15 час.

др Марија Анђелковић, самостални саветник за ТУЕ и РТГ Антидопинг
агенције Републике Србије : Улога правилне исхране и
суплементације у борби против допинга – актуелна дешавања и
искуства из праксе.

14:15 – 14:30 час.

бригадни генерал Синиша Радовић: Презентација активности
делегације CISM при савету за међународни војни спорт

14:30 – 14:45 час.

Спортски савез професора физичког васпитања: Иновативни
програми у школском спорту и ваншколским активностима

14:45 – 15:45 час.

Пауза

15:45 – 16:00 час.

проф. др Д. Угарковић и проф. др Роберт Ропрет: Сензо - моторни
периоди развоја деце спортиста

16:00 – 16:15 час.

Марија Анђелковић, Агенција за антидопинг контролу Републике
Србије: Исхрана младих спортиста

16:15 – 16:30 час.

др Ранко Рајовић, Нови Сад: Комплексни систем вежбања и развој
моторике у функцији интегралног развоја деце и младих

16:30 – 17:00 час.

проф. др Фрања Фратрић, Факултет за спорт „Унион – Никола Тесла“:
Селекција у спорту у раном школском узрасту деце

17:00 – 17:15 час.

прим. доц. др Милан Ђукић, Универзитетска дечија клиника
„Тиршова“: Кардиоваскуларни ризици код бављења спортом деце у
раном школском узрасту

17:15 – 18:00 час.

Предвиђено време за дискусију

П е т а к - 28. новембар 2014. године
11:00 – 11:15 час.

спец. др мед. Тамара Гавриловић : Значај спортско медицинског
прегледа у спречавању негативних ефеката тренажног процеса

11:15 – 11:30 час.

проф. др Драган Коковић, Факултет за спорт „Унион – Никола Тесла“:
Етика у спорту

11:30 – 11:45 час.

доц. др Ненад Трунић, Универзитет „Сингидунум“ Београд: Спорт и
каријера младих у контексу образовања младих спортиста

11:45 – 12:00 час.

доц. др Маријана Младеновић, Универзитет „Сингидунум“ Београд:
Утицај спорта на педагошко – психолошки развој младих

12:00 – 13:00 час.

Промоција издања „МЕДАЉА ЗАУВЕК 3“

13:00 – 13.15 час.

мр Нина Стојадиновић, предавач на Високој спортској и здравственој
школи – Београд: Савремени фитнес програм за младе.

13:15 – 13:30 час.

Владимир Китановић, спортски психолог : Место и улога психолога у
савременом спорту

13:30 – 14:30 час.

Мото спорт: Презентација изградње мото стазе, Мото савез Србије

15:00 – 19:00 час.

Савез за школски спорт Србије : Стратешки правци развоја школског
спорта, физичког васпитања и предшколских установа у Републици
Србији

