18. april 2016

RAZPIS POSEZONSKEGA LICENČNEGA SEMINARJA ZA TRENERJE
IN TRENEJE PRO ALPSKEGA SMUČANJA
Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije – ZUTS pri Smučarski zvezi Slovenije in
strokovni svet alpskih disciplin pri Smučarski zvezi Slovenije, organizirata dvodnevni,
posezonski licenčni seminar za trenerje in trenerje PRO alpskega smučanja, ki bo potekal v
sredo 4. in četrtek 5. maja 2016
na ledeniku Mölltal (AUT).
.
VODJA SEMINARJA: dr. Blaž Lešnik, predsednik ZUTS Slovenije
KRAJ:
ledenik Mölltal (AUT)
TERMIN:
sreda 4. in četrtek 5. maj 2016
SREDA 4. maja 2016
8.00 do 8.30;
 Potrditev udeležbe na seminarju (vidno označeni prostor na spodnji postaji vlaka Mölltal).
9.00 do 14.00 (sreda 4. in četrtek 5. maj 2016):
 Delo na snegu
U10 in U12
Povezovalci dela na snegu: Aleš Valenti/Stojan Puhalj in Rok Toplak
VSEBINE - prosto smučanje, sistematičen prehod iz prostega smučanja v postavitve
(poudarek na tehniki in širini znanja smučanja)
U14 in U16
Povezovalci dela na snegu: Tomaž Šegula, Boštjan Anderlič, Aleš Vidic
VSEBINE- prosto smučanje, sistematičen prehod iz prostega v postavitve z vključevanjem elementov
hitrih disciplin in postavitve
(poudarek na tehniki in taktiki smučanja)
U18 in člani
Povezovalci dela na snegu: Peter Pen, Denis Šteharnik, Miha Verdnik
VSEBINE - prehod iz prostega smučanja v postavitve, glavne smernice postavitev v vseh disciplinah na
najvišjem nivoju,
(poudarek na tehniki in taktiki smučanja, obremenitve)
Popoldan 4. maja 2016 (od 16. ure dalje v Action hotelu):
15.30
 Razdelitev seminarskega gradiva
16.00
 Kondicija- Pomembnejši vidiki kondicijske vadbe za različne starostne kategorije U10 - U18
18.00
 Večerja
19.00
 Sestanki s trenerji (vodje programov)

ČETRTEK 5. maja 2016
9.00 do 13.00:
 Delo na snegu
13.30
 Sestanek in kratka analiza dela v restavraciji na smučišču
14.30:
 Predviden zaključek seminarja
NAMESTITEV:
Namestitev v Action –Hotel
- namestitev v 3 do 4 posteljni sobi s polpenzionom znaša 37 eur/osebo/noč
Rezervacije:
Kleindorf 10, A-9831 Flattach
+43 (0) 4785/8101
info@sporthotel.travel | www.sporthotel.travel
SPLOŠNE DOLOČBE
Prijave potekajo samo preko osnovnih organizacij ZUTS Slovenije, smučarskih klubov in društev, ki so
člani SZS. Plačila kotizacij v višini 65,00 € (DDV je vštet v ceno) se nakazuje na IBAN: SI56 3000 0060
8786 877 Sberbank d.d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana, SWIFT/BIC koda: SABRSI2X najkasneje
do četrtka 28. aprila 2016.
Prijave na seminar sprejemamo na obrazcu v pisarni ZUTS Slovenije na e-mail: zuts@sloski.si najkasneje
do četrtka 28. aprila 2016 do 12. ure. Naprošamo vas, da se trenerji ob prijavi vpišejo na prijavnico –
obrazec v kateri starosti skupini bodo prisostvovali na seminarju.
Cena vplačane kotizacije vključuje stroške organizacije seminarja, priprave seminarskega gradiva, stroške
predavateljev, majico in drugo.
V primeru, da prijava in plačilo nista realizirana do določenega roka, znaša kotizacija 130.00 € (DDV je
vštet v ceno).
Organizator si pridružuje pravico do sprememb vsebin predavanj oz. urnika seminarja. Za prevoz do
smučišča Mölltal poskrbi vsak sam.
V primeru zelo slabe vremenske napovedi si organizator (ZUTS) pridržuje pravico do preložitve
usposabljanja na drug primernejši termin.
Vse udeležence – kandidate obveščamo, da prisostvujejo na seminarju na lastno odgovornost, ter jim v
sled tega svetujemo, da se predhodno zavarujejo – tako nezgodno in proti tretji osebi, kajti v primeru
nezgode organizator seminarja ne prevzema nobene odgovornosti.
Udeležba trenerjev alpskega smučanja je na dvodnevnem licenčnem seminarju za trenerje alpskega
smučanja je na podlagi potrjenega Pravilnika o licenciranju strokovnih smučarskih kadrov vseh pojavnih
oblik smučanja, ki določa postopek licenciranja, pogoje za pridobitev licenc in veljavnost licenc za delo
strokovnih delavcev na področju alpskega smučanja OBVEZNA.
SZS – ZUTS SLOVENIJE
Predsednik
dr. Blaž LEŠNIK
Priloga:
 prijavnica

