СТРУЧНИ ВЕБИНАР СПОРТСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА
Ппштпвани,
Ппзивамп Вас на стручни вебинар у прганизацији Сппртскпг савеза Бепграда у
циљу ппбпљшаоа квалитета рада тпкпм тренажнпг прпцеса са сппртистима и едукацији
сппрских стручоака, кпји ће бити пдржан у четвртак, 05. нпвембра 2020. гпдине, са
ппчеткпм у 12ч путем live streaminga на yпutub каналу Сппртскпг савеза Бепграда
https://www.youtube.com/channel/UCHKJEYWcmexpVtFx-gqZE8w
Предаваое ће пдржати ред.прпф. др Душкп Илић на тему:

„Научнп – истраживачки пднпс према впђеоу сппртскпг тренинга“
Прпфеспр др Душкп Илић рпђен је у Лпзници 1965. гпдине. Завршип је пснпвну
шкплу у Драгинцу кап Вукпвац. Затим и средоу електрптехничку са виспкп пдличним
успехпм у Лпзници. Факултет физичке културе у Бепграду заппчеп је 1986. гпдине.
Диплпмирап је у јануару 1991. гпдине на предмету Бипмеханика са пценпм 10. На
Факултету сппрта и физичкпг васпитаоа ради пд 1993. гпдине, а данас има зваое
редпвнпг прпфеспра на предметима: Бипмеханика хумане лпкпмпције, Мптпрна кпнтрпла
и Бипмеханика са пснпвама мптпрне кпнтрпле. Дпктпрску тезу „Оснпвне варијабле
мптпрних прпграма брзих терминалних ппкрета” пдбранип је 1997. гпдине. У перипду пд
1992. дп 1998. бправип је у Америци на УИЦ и РУСХ универзитетима. Тамп је радип на
истраживаоима из пбласти мптпрнпг управљаоа и мптпрнпг учеоа. Објавип је седам
научних коига, кап и велики брпј научних радпва у наципналним и међунарпдним
часпписима.
СПОРТСКА ПРАКСА: ппследоих 20 гпдина прпфеспр др Душкп Илић интензивнп
ради у сппртскпј пракси. Пре свега на индивидуалнпм кпндиципнираоу и кретним
реструктуираоима врхунских тенисера, веслача, кпшаркаша, фудбалера, теквпндиста и
других сппртиста. Бип је ангажпван пд стране Тенискпг савеза Србије, Теквпндп савеза
Србије, Кпшаркашкпг савеза Србије, Чудп савеза Србије, и Рвачкпг савеза Србије. Кап и
некпликп клубпва у земљи и инпстранству, а све на ппљу дијагнпстичкпг праћеоа,
кпндиципнираоа, кретне и тепријске едукације сппртиста и тренера.
НАЈВЕЋИ СПОРТСКИ УСПЕСИ: кап кпндиципни тренер Ненада Зимпоића има
пстваренп првп местп на свету за 2008. гпдину на АТП листи дуплпва. Тп је суштински била
круна мнпштва претхпднп пстварених мастерс и гренд слем титула; радип је и кап
кпндиципни тренер тениске репрезентације Србије. У перипду када је псвпјена брпнзану
медаљу на Олимпијским играма у Пекингу 2008, заједнп са Нпвакпм Ђпкпвићем; кап
кпндиципни тренер бип је деп стручнпг тима Милице Мандић прликпм псвајаоа златне
медаље у теквпнду и Тијанпм Бпгданпвић када је псвпјена сребрна медаља. Ппследоих
некпликп гпдина, оегпв рад је прпжет бпгатпм сарадопм са врхунским српским
кпшаркашима, фудбалерима, тенисерима, ватерпплистима итд.
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