
ПРАВИЛНИК ШКОЛЕ СТОНОГ ТЕНИСА СТК НОВИ САД 
 
1.Правила која се односе на полазнике школе стоног тениса 

 
1.1.Сваки полазник у обавези је да уради спортски лекарски преглед и да резултате са прегледа дон
есе свом тренеру.   
1.2.Сваки полазник је у обавези да  у свлачионицу уђе најмање 10 минута пре почетка тренинга, а  св
аки  улазак  у  свлачионицу  после  тога  рачунаће  се  као  кашњење.   (свлачионице се отварају 15 
минута пре почетка тренинга).  
1.3.Обавезно јавити тренеру изостанак са тренинга или утакмице. 
1.4.Обавезна опрема за тренинг: мајица, шорц, пешкир. 
1.5.Деци није дозвољен излазак из свлачионице пре почетка тренинга, уколико тренер није то 
одобрио. 
1.6.Обавезно носити флашицу са водом на тренинг или на утакмицу. 
1.7. У салу се улази искључиво као цела група, не појединачно.  
1.8. Тренинг почиње на линији у врсти и завршава се на линији са поздравом. 
1.9.Није дозвољен излазак са терена и одлазак у тоалет током тренинга, уколико претходно то није 
одобрио тренер.   
1.10. Обавезно се пресвући чистом и сувом одећом после тренинга.  
1.11.Сваки  облик  недисциплине  и  непоштовања  правила  биће  одговарајућом  дисциплинском ме
ром санкционисан.  Сваки  полазник  дужан  је  да  поштује  претходно  наведена правила. 
 
2. Правила која се односе на родитеље: 
 
2.1.Родитељима/старатељима  није  дозвољен  улазак  у  службене  просторије  током  тренинга, 
изузев ако је то тренер одобрио  (свлачионице, сала). 
2.2.Није дозвољен разговор родитеља/старатеља са децом или тренерима током утакмице и  тренин
га.  
2.3. Родитељима је дозвољено посматрање тренинга са трибина (уколико сала има трибине) или из 
дневног боравка преко телевизора (сала у Соколском дому). 
 
3. Правила која се односе на тренере. 
 
3.1. Тренери су у обавези да дођу на тренинг најмање 15 минута пре почетка тренинга. 
3.2. Тренери последњи излазе из сале илик из свлачионице. 
3.3. Тренери су дужни да прегледају да ли је нешто заборављено/изгубљено у сали или свлачионици. 
3.4. Тренери су дужни да салу какву су затекли, исту такву и напусте. 
3.5.Сваки  тренинг  треба  ду  буде  унапред  осмишљен  и  припремљен  сходно  одговарајућем  пла
ну и програму, а сваки тренер који учествује у реализацији тренинга треба да је упознат са садржајем
 тренинга. 
3.6.Тренери треба да су одевени одговарајућом клупском опремом или опремом прилагођеном за 
тренинг. 
3.7. Од тренера се очекује максимално ангажовање и посвећеност на сваком тренингу.  
  

Попуњавањем Приступнице СТК „Нови Сад“ сваки тренер, полазник (играч) и старатељ за 

малолетно лице прихвата овај Правилник који ступа на снагу осмог дана од усвајања. 

 

 

 

У Новом Саду      Дан Фрациле 

26.1.2018.     Председник Управног одбора 


