KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

17.12.2021
Tehnološki park Ljubljana
LICENČNI SEMINAR
ZA STROKOVNE DELAVCE V ŠPORTU

URNIK IN PROGRAM LICENČNEGA SEMINARJA

16.15 – 16.30

Registracija
udeležencev

16.30 – 17.00

Program dela
Strokovne komisije
KZS

Bojan Bajec

17.00 – 18.00

Rezultati meritev in
navodila za delo

Samo Rauter

1

18.00 – 20.00

Športna dejavnost
v covid-19
razmerah

Zvijezdan Mikić

2

0,5

Program dela Strokovne komisije KZS
Namen kratke predstavitve je poudariti nekatere

programe, ki so pomembni za delovanje celotnega sistema,
športnikov, kegljaških klubov in Kegljaške zveze Slovenije
PROGRAM USPOSABLJANJA STROKOVNIH DELAVCEV
EVIDENCA REGISTRIRANIH IN KATEGORIZIRANIH

ŠPORTNIKOV
PROTIDOPINŠKO E-IZOBRAŽEVANJE
POVEČATI ČLANSTVO V KLUBIH
OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO STRATEGIJE NA OSNOVI LOKALNIH
SPECIFIK

PROGRAM USPOSABLJANJA STROKOVNIH
DELAVCEV
•

1. STOPNJA
• Trajanje programa usposabljanja
•
št. ur 100 ur
• (22 ur obveznih vsebin + 78 ur posebnih vsebin)
• Je v izvajanju /kegljišče Kamnik/, konča se 14.2.2022
•
2. STOPNJA
• Trajanje programa usposabljanja
•
št. Ur 120 ur
• (20 ur obveznih vsebin + 100 ur posebnih vsebin)
• Predvidena izvedba FEBRUAR – APRIL 2022

REGISTRACIJA ŠPORTNIKOV - POGOJI






A) Posameznik lahko pridobi naziv registriranega športnika, če:
1. je član športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ ali ŠIS - SPK in
2. ima podeljeno tekmovalno licenco in
3. ima na podlagi predloga NPŠZ ali ŠIS - SPK s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop in
4. v letu potrjenega nastopa izpolnjuje starostne pogoje določene v točki 2.3.1.2.




2.3.1.2 Upoštevanje starostnih kategorij in starostna meja
Za registriranje športnikov se upoštevajo starostne kategorije starosti od vključno 12 do vključno 50 let v
obeh spolih, ki so opredeljene v tekmovalnih pravilnikih MŠF in posledično NPŠZ (ne upošteva se starostne
kategorije veteranov).
Ne glede na prejšnji odstavek se za registriranje športnikov upošteva tudi starostne kategorije mlajše od 12
let, vendar ne mlajše od 10 let, v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih
lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let.





Registriran je tudi športnik star več kot 50 let, ki je izpolnil kriterije za pridobitev naziva
kategoriziranega športnika in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov Republike
Slovenije in izpolnjuje pogoje od 1. do 3. točke iz prvega odstavka točke 2.3.2.1.

Evidenca registriranih
in kategoriziranih športnikov
Potek od pogojev do objave
1. IZPOLNJEVANJE POGOJEV ŠPORTNIKA
2. OBJAVA REZULTATOV NA SPLETNI STRANI KZS
3
. VNOS PODATKOV ŠPORTNIKA V SISTEM OKS-a SI
360
4
. VPOGLED V PODATKE NA STARNI https://www.oly
mpic.si/evidenca

…….

SI 360 je bazična aplikacija OKS-a za evidenco registracije, kategorizacije,
podatki klubov, športnikov, tekmovanj, doseženih rezultatov ,,,

KATEGORIZACIJA
Objava doseženih rezultatov poteka trikrat letno

DOSEŽENI REZULTATI OBJAVA
OD 1.9. DO 31.12.
1.2.
OD 1.1. DO 31.5.
1.7.
OD 1.6. DO 31.8.
1.10.

PROTIDOPINŠKO E-IZOBRAŽEVANJE
• OBJAVLJENO - JUNIJ 2021
•
• Novosti so vezane na obvezno e-izobraževanje in ne na udeležbo na

seminarju – vsi registrirani športniki od vključno 14. leta dalje
morajo za pridobitev tekmovalnih licenc uspešno opraviti eizobraževanje. Leto 2021 se smatra za prehodno obdobje, od
1.1.2022 dalje bo obvezno za vse.
• Vsi tečaji so prevedeni v slovenski jezik, tečaj pa traja cca 2

uri, tako da menim, da bi to bilo izvedljivo do konca julija. V
priponki vam pošiljam tudi navodila, ki smo jih pripravili za pomoč
uporabnikom. Ob koncu tečaja športniki prejmejo certifikat v pdf
formatu, ki služi kot dokazilo, da so tečaj opravili in ga lahko
zahtevate ob podaljšanju licence.

PROTIDOPINŠKO E-IZOBRAŽEVANJE
• Opozarjamo vas na določilo novih kriterijev:
• Za pridobitev tekmovalne licence, za športnike od vključno

14. leta dalje, je pri posamezni NPŠZ zahtevano opravljeno
proti dopinško e-izobraževanje ALPHA (novo ime
izobraževanje ADEL), ki ga predpisuje Slovenska anti
doping organizacija (SLOADO), pri čemer mora športnik
pridobljeni certifikat o e-izobraževanju priložiti vlogi za
pridobitev tekmovalne licence.

POVEČATI ČLANSTVO V KLUBIH
OSNOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO STRATEGIJE NA OSNOVI
LOKALNIH SPECIFIK

 Določanje ciljne populacije: starost, spol
 Upoštevanje specifik objekta: dostop do kegljišča, funkcionalni del

objekta in njegove specifike, tekmovalni del in posebnosti 4, 6
stezno,, urnik koriščenja uporabe objekta
 Določanje načinov obveščanja : vabila, individualni pristopi,

organizacija promocijskih vsebin- športni dnevi za mlajše,
animacije za še mlajše s straši, tekmovalno animacijski programi za
stareješe, sodelovanje z zavodi, uporaba vseh razpoložljivi medijev,,
facebook, preko katerih se na unikaten način prezentirajo razlogi,
zakaj izbrati kegljanje za svojo športno panogo

Predvsem pa poudarjati številne prednosti, ki jih omogoča kegljanje
 Ne kontaktna in varna športna panoga, ki omogoča vadbo v vseh pojavnih oblikah











športa;
prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
obštudijska športna dejavnost;
športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
kakovostni šport;
vrhunski šport;
šport invalidov;
športna rekreacija;
šport starejših.
Kegljanje ima številne bonitete ; z aktivnostjo se izboljša kvaliteta življenja, druženje,
potrjevanje, dokazovanje, tekmovalnost, pridobitev statusov, registracije, kategorizacije

Ključni segment strategije je strokovni kader in kvaliteten program strokovnega dela
z
jasno opredeljenimi nalogami , terminskim načrtom in odgovornostjo posameznikov

