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Tečaj posebnih vsebin baseballa in softballa za
športne delavce 1. stopnje
Opravljen tečaj je pogoj* za pridobitev naziva Strokovni delavec 1 - Športno
treniranje - Baseball, Softball. Nosilec tega naziva je uradno† usposobljen, da izvaja
in spremlja proces športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športnih panog baseball in
softball.
Tečaj bo potekal v Ljubljani od 15. marca do predvidoma 13. aprila (točen datum
zaključka je odvisen od vremenskih zmožnosti za izvedbo praktičnega dela programa).
Teoretični del se bo izvajal na sedežu ZBSS, Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana,
praktični del pa na bližnjih igriščih. Predavanja bodo potekala vsako sredo in petek
od 17. do 21. ure ter vsako soboto od 9. do 19. ure (s premorom za kosilo).
Natančen urnik bo objavljen najmanj 7 dni pred začetkom tečaja.
Pogoj za udeležbo na tečaju je starost najmanj 18 let in najmanj srednja poklicna
izobrazba. Za prijavo na tečaj morajo kandidati izpolniti priloženo prijavnico in
poravnati prijavnino. Tečaj bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 8 kandidatov.
Cena tečaja je 275 EUR. V ceno je všteta udeležba na tečaju, gradivo s predavanj in
trikratno opravljanje izpita. Prijavnina mora biti poravnana na transakcijski račun ZBSS
(SI56 0203 6001 2099 248 odprt pri NLB d.d., SWIFT: LJBASI2X) najkasneje do 25. 3.
2019.

* Poleg tečaja posebnih vsebin mora kandidat za pridobitev naziva opraviti tudi tečaj
obveznih vsebin ali s pisno vlogo dokazati predhodno pridobljene ustrezne
kompetence.
Skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1) in Pravilnikom o usposabljanju strokovnih
delavcev v športu (št. 0070-25/2018, izdan 13.07.2018).
†

Opis tečaja
Namen tečaja je udeležencem zagotoviti kompetence za izvajanje in spremljanje
športne vadbe v vseh pojavnih oblikah baseballa in softballa s ciljem tekmovalnega
dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.
Pridobljene kompetence so:
• Zna varno izvajati in spremljati trening baseballa in softballa
• Zna voditi ekipo med tekmo baseballa ali softballa
• Pozna pravila baseballa in softballa ter njunih rekreativnih pojavnih oblik
• Usvoji pravilne tehnike lovljenja, metanja in odbijanja žoge
• Pozna metodiko učenja tehnik, ki sestavljajo igro baseballa in softballa
(lovljenje, metanje in odbijanje žoge, tek med bazami)
• Pozna osnovne taktične prijeme pri sestavi ekipe in vodenju tekme
• Pozna načine merjenja in ocenjevanja uspešnosti igralcev ter napredka pri
vadbi
• Razume organiziranost slovenskega baseballa in softballa ter njuno vpetost v
evropski prostor

Vodja programa usposabljanja
Žiga Bauer

Predmetnik in predavatelji
Predmet

Število ur Predavatelj
10

Uroš Rudolf
Savina Goličnik

10

Uroš Rudolf
Marko Mrhar
Damir Mandič

Trening tehničnih veščin

20

Uroš Rudolf
Marko Mrhar
Damir Mandič
Savina Goličnik

Taktika v tekmi

6

Uroš Rudolf
Damir Mandič

Organiziranost baseballa in softballa v Sloveniji in Evropi

2

Savina Goličnik

Vaje v vodenju treninga

10

Uroš Rudolf
Marko Mrhar
Savina Goličnik

Testiranje

2

Savina Goličnik

Skupno št. ur

60

Pravila, osnove sojenja, osnove točkovanja

Osnovni elementi igre

