TERMINI AKCIJ ZUTS SLOVENIJE V SMUČARSKI SEZONI 2021/22
1.

Licenčni seminar za vodje tečajev usposabljanja v okviru OO ZUTS Slovenije, člane DIK, mentorje
na praksi, predavatelje teoretičnih vsebin na kadrovskih tečajih za SD 1, vodje šol smučanja, člane
demonstratorskih vrst vseh komisij v okviru ZUTS Slovenije se bo organiziral in izpeljal predvidoma
v petek 15. oktobra 2021 (popoldan) v Kranjski Gori. Razpis bo objavljen v začetku meseca oktobra
2021.

2.

Licenčni seminar za pridobitev licence ISIA - za delo v tujini Mölltal (AUT) bo organiziran 16.
oktobra 2021. Razpis bo objavljen v začetku meseca oktobra 2021.

3.

Predsezonski ISIA seminar za učitelje alpskega smučanja bo predvidoma potekal od 4. do 5.
decembra 2021 (rezervni termin 11. in 12. december 2021) v Kranjski Gori.

4.

Tečaj za pridobitev strokovnega naziva Strokovni delavec 2–športno treniranje–smučanje–alpsko:
1. del : 9. do 15. januar 2022 (Kranjska Gora);
2. del : 6. do 13. marec 2022 (Rogla).

5.

Državno prvenstvo ZUTS Slovenije bo 8. februarja 2022 v dopoldanskem času na smučišču Cerkno.
Razpis bo objavljen sredi meseca januarja 2022.

6.

Termin organizacije - izpeljave Tehničnega testa 15. in 16. februar Kranjska Gora.

7.

Posezonski ISIA licenčni seminar za učitelje alpskega smučanja bo predvidoma potekal od 26 do 27.
marca 2022 na Rogli.

8.

Tečaj za pridobitev strokovnega naziva Trener PRO alpskega smučanja (praktični del) od 4. do 8.
april 2022 na Rogli.

9.
•
•
•

Termini CTT varnostnih testov:
CTT varnostni test / Vogel ali Kanin / 13., 14., december 2021;
CTT varnostni test / Vogel ali Kanin / 7., 8., januar 2022;
CTT varnostni test / Vogel ali Kanin / 11., 12., april 2022.

10. Vse predstavnike osnovnih organizacij ZUTS Slovenije naprošamo, da pripravijo in nam na zgornji
naslov pošljejo podatke (ime, priimek, datum in leto rojstva, naslov stalnega prebivališča) vseh, ki
izpolnjujejo pogoje za pridobitev izkaznice licence ISIA ali »C.T.T.« za leto 2022. Pogoje za
pridobitev izpolnjujejo vsi, ki so se v sezoni 2020/21 udeležili vsaj ene od dveh uradnih akcij za
pridobitev statusa ISIA (seminar ZOOM, 16. december 2021 ali posezonski seminar ISIA,
ki
je
potekal na smučišču Rogla v soboto, 27.3. in v nedeljo, 28. 3. 2021). Rok za predajo vlog je do 8.
november 2021.
Komisija za pregled vlog bo upoštevala le tiste vloge, ki bodo vložene na obrazcu »Vloga za
pridobitev licence ISIA in CTT za leto 2022« (glejte prilogo, ki je dosegljiva tudi na spletnih straneh
www.zuts.si).
Kdor, ne izpolnjuje pogojev, mora poleg predloga podanega s strani odgovornega v osnovni
organizaciji, izpolniti obrazec o neizpolnjenih pogojih (naveden mora biti izostanek, ter priložena vsa
potrebna dokumentacija – zdravniško potrdilo…).

dr. Blaž Lešnik, predsednik

