ИЗВЕШТАЈ СА СЕМИНАРА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ОРИЈЕНТИРИНГ ТРЕНЕРА
5.11.2016, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду
Оријентиринг савез Београда у свом Годишњем плану и програму који се финансира из буџета
Града Београда, има обавезу да организује Семинар и обуке и у ту сврху се издвајају одређена
средства. У 2016. години у организацији Семинара за стручно усавршавање оријентиринг
тренера, учествовали смо заједно са Оријентиринг савезом Србије и семинар приредили
заједничким снагама. У јануару2016. године контактирао сам бившег светског првака у спринту
из 2013. године, Финца Мортен Бострома и предложио му да буде предавач на Семинару. У
току преписке, Мортен је начелно прихватио позив и обавестио нас о висини хонорара коју
иначе инкасира када држи слична предавања у скандинавским земљама. Цифра од 1000 еура
није била прихватљива за наше услове, па сам му пренео да ми максимално можемо издвојити
250 еура и покривене трошкове авио карте на релацији Хелсинки-Београд-Хелсинки те
смештаја и исхране у Београду, што је он и прихватио. Дакле, крајем јануара смо имали
постигнут договор са договореним износом и познатим трошковима, а са овим су били
упознати и др Ирина Јухас, Председник Комисије за лиценцирање тренера при ОСС и Стеван
Роксандић, Генерални Секретар ОСС-а јер сам им прослеђивао добијене мејлове. Тема коју сам
ја предложио да је обради на семинару била је: „What kind of attitude choach should have
towards young and dedicated athletes – approach to tasks“ имајући у виду културу и важност
односа између спортисте и тренера из средине одакле долази, а то је област која је у нашој
средини још увек табу тема.
Оно што је уочљиво током припреме у организацији Семинара јесте да се пропустио дуг
период током пролећне и летње сезоне за комуникацију између свих учесника у организацији
Семинара. Управни Одбор Оријентиринг савеза Србије није био упознат са детаљима у
организацији Семинара, иако су Оријентиринг савез Србије и Комисија за лиценцирање
тренера при ОСС носиоци организације, а ОСБ партнер у организацији. На састанку УО ОСС
одржаног непосредно пред одржавање Семинара, чланови УО ОСС-а су добили штуру
информацију од др Ирине Јухас о доласку Мартен Бострома и били су изненађени да то нешто
кошта, што сугерише да нису имали информацију о трошковима овог предавача коју су актери у
припреми Семинара имали. Сав терет трошкова организације Семинара (осим закупа
амфитеатра на ФСФВ) пао је на Оријентиринг савез Београда, и то је сума која је значајно
пребацила планирани износ за ову активност из Годишњег плана.
У петак 4.11. одржан је отворени тренинг на терену Баба са светским Прваком Мартен
Бостромом на коме је учествовало и 20-ак домаћих оријентираца свих узраста из неколико
клубова.
У суботу 5.11. са почетком у 11 сати било је окупљено 35 учесника на Семинару, од тога 32 из
Оријентиринг савеза Србије 3 госта из Словеније.


Одлично, скоро двочасовно предавање имао је Мартен Бостром на задату тему, које је
било базирано на личном искуству из његове спортске каријере (Док пишем овај
извештај очекујем да добијемо предавање са семинара у електронском формату). У
паузи његовог предавања био је приређен кетеринг за све учеснике.



Други предавач по реду била је др сци Љубица Бачанац са темом „Модел успешног
тренера у оријентирингу“. Тема је обрађена из угла нашег најбољег спортског психолога
и заокуплиа је велику пажњу слушалаца. Дефинитивно је да наши спортисти воле да
слушају Љубичина предавања док их она држи на један квалитетан начин који
заокупља пажњу слушалаца.



Семинар је заључен предавањем др Јухас Ирине на тему „Карактеристике спортског
тренинга жена“. Ово предавање је посебно било важно јер је Ирина у том периоду
завршавала и спремала се за промоцију књиге „Жена и спорт“. По завршетку Семинара
сви учесници су добили потврде ОСС-а о учешћу на Семинару које су важне за добијање
и продужавање тренерске лиценце.

Сматрам да смо имали врло успешно организован семинар на коме су сви који раде тренерски
посао у клубовима могли да чују корисне информације и да унпреде свој стручан рад у својим
клубовима. Предавања су била врло инспиративна и корисна. Остаје жал што није било више и
врхунских такмичара као и јуниора да чују бившег светског првака и изузетног тркача и
спортисту у једном врло инспиративном предавању, каои Љубицу и Ирину. Важно је
напоменути да су наши еминентни стручњаци одржали своја предавања без наплате хонорара.
Оријентиринг савез Београда ће и убудуће бити партнер у организацијама стручних скупова,
чак и иницијатор. Остаје да се у наредном периоду поради на комуникацији на нивоу два
савеза ради благовремене поделе и преузимању обавеза са обе стране.

У Београду 19.11.2016. године
Аврамовић Дејан
Председник ОСБ-а

У додатку: Финансијски извештај

