RAZPIS STROKOVNEGA USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA
TRENER C – MIRNE VODE
Datum: 23.9.- 10.11.2004
Obseg programa: 90 ur (predavanja: 30 ur, vaje: 60 ur )
Pogoji vpisa: Dokon3ana izobrazba 4 stopnje. Kandidati morajo imeti najmanj dveletni
tekmovalni staž v mladinski ali 3lanski konkurenci. Izjemoma je možen sprejem kandidatov, ki
so kajakaška znanja osvojili kot rekreativci po predhodnem preverjanju znanja osnov
kajakaštva. Najnižja starost je 18 let.
Vsebina programa :
Splošni del
Tehni3na priprava
Prva pomo3 in zaš3ita športnikov
Oprema in vzdrževanje opreme
Organizacija kajakaške šole
Posebni del
Metodika in tehnika veslanja na mirnih vodah
Obveznost slušatelja: Slušatelji morajo ob zaklju3ku usposabljanja opraviti teoreti3ni in
prakti3ni izpit ( nastop pred vrsto) iz študijske snovi. Sodelovati morajo pri organizaciji
kajakaške šole za mirne vode, opaviti izpit za kajakaškega sodnika za mirne vode in opraviti
enomese3no pedagoško prakso v klubu pod mentorstvom trenerja, ki ima višji naziv.
Kotizacija: kotizacijo v znesku 20.000,00 sit je potrebno poravnati do za3etka usposabljanja na
TR Kajakaške zveze Slovenije št. 02010 – 0090980631 pri NLB, Trg republike 2, Ljubljana.
Število prostih mest: Usposabljanje bo izvedeno, 3e bo prijavljenih najmanj 5 kandidatov.
Informacije:
Dodatne informacije o usposabljanju dobite pri vodji usposabljanja Andreju Jelencu, e-mail:
andrej.jelenc@kajak-zveza.si, mobitel: 041 745112

Prijave: Prijave je potrebno posredovati na Kajakaško zvezo Slovenije, Celovška 25, 1000
Ljubljana najkasneje do 15.9.2004.
PROGRAM USPOSABLJANJA:
Betrtek, 23.9.2004
Uvod v teorijo kajakaštva

16,00

FŠ

Aleks Leo Vest

Pedagoški proces v kajakaštvu

18,30

FŠ

Živa Cankar

16,00

FŠ

Pravila in sojenje

09,00

Koper

Oprema in vzdrževanje opreme

11,00

Koper

Organizacija kajakaške šole

16,00

Koper

09,00

Koper

16,00

Koper

09,00

Koper

Petek , 24.9. 2004
Prva pomo3 in zaš3ita športnikov
Sobota, 25.9.2004

Andrej Jelenc

Nedelja, 26.9. 2004
Metodika in tehnika
Petek, 01.10. 2004
Metodika in tehnika
Sobota, 02.10. 2004
Metodika in tehnika

Izpitni rok: teoreti3ni in prakti3ni del izpita bosta izvedena v soboto, 09.10. 2004 ob 15,00 v
Kopru.

Vodja usposabljanja: Andrej Jelenc

RAZPIS STROKOVNEGA USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA
TRENER B – DIVJE VODE
Datum: 23.9.- 10.11.2004
Obseg programa: 120 ur (predavanja: 80 ur, vaje: 40 ur )
Pogoji vpisa: Dokon3ana izobrazba 4 stopnje. Kandidati morajo imeti najmanj dveletni
tekmovalni staž v mladinski ali 3lanski konkurenci. Izjemoma je možen sprejem kandidatov, ki
so kajakaška znanja osvojili kot rekreativci po predhodnem preverjanju znanja osnov
kajakaštva. Najnižja starost je 18 let.
Vsebina programa :
Uvod v teorijo kajakaštva
Pravila in organizacija tekmovanj
Teorija specialnega treninga
Tehni3na priprava
Motori3na priprava
Psihi3na priprava
Prva pomo3 in zaš3ita športnikov
Oprema in vzdrževanje opreme
Metodika, tehnika in taktika veslanja v spustu
Metodika, tehnika in taktika veslanja v slalomu
( Del programa je sestavni del vsebin splošnega dela usposabljanja za trenerje, ki ga organizira
Fakulteta za šport )
• Obveznost slušatelja: Slušatelji morajo ob zaklju3ku usposabljanja opraviti teoreti3ni in
prakti3ni izpit ( nastop pred vrsto ) iz študijske snovi, sodelovati pri organizaciji kajakaške
šole, opraviti izpit za kajakaškega sodnika, napisati seminarsko nalogo in jo uspešno
zagovarjati, pod mentorjevim vodstvom opraviti hospitacijske ure in opraviti tri mese3no
pedagoško prakso v enem od kajakaških klubov pod mentorstvom trenerja, ki ima višji
naziv.

Kotizacija: kotizacijo v znesku 40.000,00 sit je potrebno poravnati do za3etka usposabljanja na
TR Kajakaške zveze Slovenije št. 02010 – 0090980631 pri NLB, Trg republike 2, Ljubljana.
Število prostih mest: Usposabljanje bo izvedeno, 3e bo prijavljenih najmanj 5 kandidatov.
Informacije:
Dodatne informacije o usposabljanju dobite pri vodji usposabljanja Andreju Jelencu, e-mail:
andrej.jelenc@kajak-zveza.si, mobitel: 041 745112
Prijave: Prijave je potrebno posredovati na Kajakaško zvezo Slovenije, Celovška 25, 1000
Ljubljana najkasneje do 15.9.2004.
PROGRAM USPOSABLJANJA:
Betrtek, 23.9.2004
Uvod v teorijo kajakaštva

16,00

FŠ

Aleks Leo Vest

Pedagoški proces v kajakaštvu

18,30

FŠ

Živa Cankar

Organizacija tekmovanj

14,30

FŠ

Andrej Jelenc

Prva pomo3 in zaš3ita športnikov

16,00

FŠ

08,00

FŠ

Matej Trampuž

15,00

KKK Lj

Andrej Jelenc

15,00

KKK Lj

Andrej Jelenc

Petek , 24.9. 2004

Sobota, 25.9.2004
Osnove vodenja po rekah
Reševanje iz vode
Betrtek, 7.10. 2004
Teorija specialnega treninga
Petek, 8.10. 2004
Metodika, tehnika in taktika
veslanja v slalomu

Sobota, 9.10 2004
Metodika, tehnika in taktika

09,00

KKK Lj

Andrej Jelenc

veslanja v spustu
Tehnika in metodika eskimskega zaveslaja 16,15

Bazen Tivoli Matej Trampuž

Nedelja, 10.10. 2004
Metodika, tehnika in taktika

09,00

Tacen

Andrej Jelenc

veslanja v slalomu
Izpitni rok: teoreti3ni in prakti3ni del izpita bosta izvedena v petek, 15.10. 2004 ob 15,00 v
Tacnu.

Vodja usposabljanja: Andrej Jelenc

RAZPIS STROKOVNEGA USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA
TRENER C – DIVJE VODE
Datum: 23.9.- 10.11.2004
Obseg programa: 90 ur (predavanja: 30 ur, vaje: 60 ur )
Pogoji vpisa: Dokon3ana izobrazba 4 stopnje. Kandidati morajo imeti najmanj dveletni
tekmovalni staž v mladinski ali 3lanski konkurenci. Izjemoma je možen sprejem kandidatov, ki
so kajakaška znanja osvojili kot rekreativci po predhodnem preverjanju znanja osnov
kajakaštva. Najnižja starost je 18 let.
Vsebina programa :
Uvod v teorijo kajakaštva
Tehni3na priprava
Prva pomo3 in zaš3ita športnikov
Oprema in vzdrževanje opreme
Metodika, tehnika in taktika veslanja v slalomu
• Obveznost slušatelja: Slušatelji morajo ob zaklju3ku usposabljanja opraviti teoreti3ni in
prakti3ni izpit ( nastop pred vrsto ) iz študijske snovi, opraviti izpit za kajakaškega sodnika
in opraviti eno mese3no pedagoško prakso v enem od kajakaških klubov pod mentorstvom
trenerja, ki ima višji naziv.
Kotizacija: kotizacijo v znesku 20.000,00 sit je potrebno poravnati do za3etka usposabljanja na
TR Kajakaške zveze Slovenije št. 02010 – 0090980631 pri NLB, Trg republike 2, Ljubljana.
Število prostih mest: Usposabljanje bo izvedeno, 3e bo prijavljenih najmanj 5 kandidatov.
Informacije:
Dodatne informacije o usposabljanju dobite pri vodji usposabljanja Andreju Jelencu, e-mail:
andrej.jelenc@kajak-zveza.si, mobitel: 041 745112

Prijave: Prijave je potrebno posredovati na Kajakaško zvezo Slovenije, Celovška 25, 1000
Ljubljana najkasneje do 15.9.2004.
PROGRAM USPOSABLJANJA:
Betrtek, 23.9.2004
Uvod v teorijo kajakaštva

16,00

FŠ

Aleks Leo Vest

Pedagoški proces v kajakaštvu

18,30

FŠ

Živa Cankar

16,00

FŠ

08,00

FŠ

Matej Trampuž

Tacen

Kavs Dejan

15,00

KKK Lj

Andrej Jelenc

09,00

Tacen

Andrej Jelenc

Petek , 24.9. 2004
Prva pomo3 in zaš3ita športnikov
Sobota, 25.9.2004
Osnove vodenja po rekah
Reševanje iz vode
Sreda, 06.10. 2004
Tehnika in metodika veslanja po divji vodi 09,00
Petek, 8.10. 2004
Metodika, tehnika in taktika
veslanja v slalomu
Sobota, 9.10 2004
Metodika, tehnika in taktika
veslanja v slalomu
Tehnika in metodika eskimskega zaveslaja 16,15

Bazen Tivoli Matej Trampuž

Izpitni rok: teoreti3ni in prakti3ni del izpita bosta izvedena v petek, 15.10. 2004 ob 15,00 v
Tacnu.
Vodja usposabljanja: Andrej Jelenc

