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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА КЛУБА ЗА БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ И РЕКРЕАЦИЈУ
„ЗЕМУН” И СЕКЦИЈА ЗА СЕЗОНУ 2012/2013

ТРЕНИНЗИ
Званични почетак сезоне 2012/2013 је 01.09.2012. год.
Званични крај сезоне 2012/2013 је 30.06.2012. год.*
Клуб неће радити само за време званичних државних празника.
Клуб не спаја празнике и ради и за време свих школских распуста осим
летњег.
27.12.2012; јавни тренинг за све родитеље и пријатеље Клуба.
* Постоји могућност рада и у јулу месецу у заједничким терминима зависно од
интересовања чланова
Једном месечно Клуб организује тематске тренинге за одрасле чланове на којима
се ради оружјем „бокеном“ – мачем. Тренинге води Братислав Стајић, црни појас
8.ДАН. Цена тренинга износи 600 динара по особи. Тренинзи су обавезни са све
предмајсторе, мајсторе, асистенте и тренере.
СЕМИНАРИ
САВЕЗНИ СЕМИНАРИ
Због потреба подизања квалитета рада у клубовима, усавршавања, размене
искустава, предвиђена је организација Савезних семинара, на којима се очекује
велики број учесника из свих клубова и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.

29.9.2012; Инструкторски семинар
22.12. субота; - Савезни дечији семинар; тачно време и место биће накнадно
одређено
12-19.1.2013; „Uchi-deshi“ семинар,седмодневни интезивни семинар међународног
карактера.
19.1.2013; „Master class“ Семинар; Семинар само за инструкторе и тренере
30-31.3.; Савезни семинар са одрасле чланове – Соко Бања – Хотел „Здравјак“
Јун 2013; Инструкторски завршни Семинар
Летњи савезни семинар за децу и одрасле „Ергела Келебија“
Крај јула, почета августа 2013

_________________________

ОСТАЛИ СЕМИНАРИ
По потреби, чланови Савеза могу организовати и посебне семинаре као што и
Савез може организовати ванредне тематске семинаре
ПОЛАГАЊА
Планом и програмом рада предвиђено је да се одржавају два полагања годишње
за ученичка звања тзв. Кjу степене.
ЗИМСКО ПОЛАГАЊЕ
Полагање у клубовима за ученичка звања одвија се у периоду јануар-фебруар 2012.
године.
ЛЕТЊЕ ПОЛАГАЊЕ
Полагање у клубовима за ученичка звања одвија се у другој половини јуна 2012.
године.
ПОЛАГАЊЕ ЗА ЦРНЕ ПОЈАСЕВЕ
Полагање за црне појасеве тзв. „Дан” степене одвија се на Савезним семинарима
(горе поменутим), односно 19.1.2013 на завршном дану „Uchi-deshi“ Семинара.
РОДИТЕЉСКИСАСТАНЦИ
новембар-децембар 2012 и ванредни састанци по потреби
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕИДРУГЕМАНИФЕСТАЦИЈЕ
1.
2.

19.1.2013; Полагање за високе „DAN“ степене

Чланови клуба, родитељи и пријатељи клуба слободни су својим предлозима
учествовати у избору или организацији манифестације или било којој врсти
акције која би била у корист промоције клуба, савеза или аикидоа као
вештине.

Ова сезона као што се из горе усвојеног Плана и програм види усредсређена је на усавршавање и што
боље овладавање вештином кроз Семинаре а мање ка јавним наступима и сопственим промоцијама у
циљу омасовљавања чланства.

У Београду 1.10.2012

