Datum: 22.9.2020

INFORMATIVNI RAZPIS TEČAJA ZA TRENERJE TENISA B
Olimpijski komite Slovenije- Združenje športnih zvez in Teniška zveza Slovenije bosta v kratkem razpisala tečaj
za pridobitev strokovne usposobljenosti – športno treniranje – tenis – strokovni delavec 2 (trener tenisa B).
Tečaj bo potekal v Mariboru, na igriščih ŽTK Maribor, Popovičeva 8 Maribor.

DATUMI
22.-25.10.2020 (modul 1)
06.-08.11.2020 (modul 2)
19.-22.11.2020 (modul 3)
03.-06.12.2020 (modul 4)
17.-20.12.2020 (modul 5)
09.01.2021 (izpit)

CILJI PROGRAMA
Cilj programa športno treniranje - tenis- 2.stopnja je, skladno s kompetencami, ki jih daje program, omogočiti
usposobljenemu strokovnemu delavcu, da načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe v
športni panogi tenis v vseh njenih pojavnih oblikah.

KOMPETENCE, KI PRIDOBI POSAMEZNIK
Program usposabljanja športno treniranje - tenis- 2.stopnja, omogoča posamezniku kompetence oziroma
znanja, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne
vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge tenis, s ciljem doseganja tekmovalnega dosežka, ohranjanja
zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.
Na posameznem področju delovanja strokovni delavec načrtuje, organizira, izvaja in spremlja trening.
Strokovni delavec je sposoben poiskati in izvesti strateško kreativno rešitev za konkretne praktične probleme
na posameznem področju treniranja; ob upoštevanju metod in orodij primernih za to področje. Strokovni
delavec kaže sposobnost prenosa teoretičnih in praktičnih znanj pri reševanju problemov ter uspešno
argumentira in zagovarja izbrane rešitve. Strokovni delavec analizira različne pristope za doseganje ciljev z
vidika strategije treniranja, komunikacijskih in vadbenih oblik. Proces športne vadbe je z vidika obremenitve
in vsebin v celoti prilagojen sposobnostim, veščinam, izkušnjam, starosti in ciljem športnikov. Strokovni
delavec proces športne vadbe dokumentira na način, da lahko spremlja učinke športne vadbe.

POGOJI ZA VPIS
Pogoji za vključitev v program druge stopnje so:
- Strokovna usposobljenost prve stopnje, pridobljena po programu usposabljanja za športno treniranje tenis,
- Eno leto športno pedagoških izkušenj,

- Za posameznike, strokovne delavce 1 – športno treniranje tenis, ki so v skladu z Zšpo-1 pridobili naziv
vrhunskega športnka v športni panogi tenis, izpolnjevanje pogoja, eno leto športnih izkušenj, ni
obvezno.

POGOJI ZA DOKONČANJE USPOSABLJANJA
Pogoj za pristop k izpitu je vsaj 80 % prisotnost na obveznih in vsaj 80 % prisotnost na posebnih vsebinah.
Pogoji za dokončanje tečaja so opravljene naslednje izpitne obveznosti:
1. Teoretični izpit iz obveznih in posebnih vsebin.
2. Praktični izpit iz posebnih vsebin – skladno z opredelitvijo v predmetniku posebnih vsebin.
Če kandidat ne opravi vseh izpitnih obveznosti v prvem izpitnem roku ima možnost še dvakratnega
preverjanja znanja na razpisanih popravnih izpitnih rokih. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje tričlanska
komisija, ki ima predsednika in dva člana. Izpit se vrednoti z »je opravil« ali »ni opravil«.
Kandidat mora usposabljanje zaključiti zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen
izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja
ponovno udeležiti.
Kandidat, ki uspešno opravi vse izpitne obveznosti, pridobi naziv STROKOVNI DELAVEC 2 – ŠPORTNO
TRENIRANJE – TENIS.

Predprijave pošljite na gregor.senica@siol,net
Teniški pozdrav!

Gregor Šenica
Predsednik Trenerske organizacije TZS

