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I. Besedilo razpisa
Rugby zveza Slovenije, Pot do šole 2A
OBJAVLJA
RAZPIS »PRIJAVA NA SEMINAR RZS TRENER I.«

1. Uvod
Rugby zveza Slovenija je sprejela nov nacionalni razvojni plan za mladinski ragbi v Sloveniji. Nov
nacionalni razvojni plan bo pokrival ponovno vzpostavitev mlajših selekcij v vseh klubih po Sloveniji,
pridobivanje in izobraževanje trenerskega kadra ter pridobivanje in izobraževanje sodniškega kadra. S
tem si Rugby zveza Slovenije prizadeva povečati splošen strokovni nivo športnih in strokovnih delavcev,
število aktivnih mladih igralcev, vzpostavitev novih državnih mladinskih lig in pokalov.
2. Namen in cilj razpisa
Namen razpisa oziroma organizacije seminarja RZS Trener I. je, strokovno izobraziti trenerski kader za
delo z mladimi igralci, starimi med 8 in 10 let (U10).
Cilj seminarja je:
-

Da se bodoči trenerji seznanijo z dolgoročnim razvojem igralcev (LTPD - long term player
development),
si pridobijo znanja o pristopu, delu in treniranju mladih igralcev, starih med 8 in 10 let,
se seznanijo s pravili tekmovanja in sojenja mladinskih tekem,
ter se praktično usposobijo za delo.

3. Pogoji za prijavo na seminar
Bodoči trenerji se na seminar prijavijo preko svojih matičnih klubov. To v njihovem imenu stori klub s
prijavnico priloženo v tem razpisu.
Prijavljena oseba mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Polnoletnost
2. Slovensko državljanstvo in stalno prebivališče v RS
Seminar je, v primeru izpolnjevanja pogojev za prijavo, za udeležence seminarja brezplačen in je v celoti
financiran s strani Rugby zveze Slovenije. V primeru, da prijavljena oseba ne izpolnjuje prvega pogoja,
udeležba na seminarju ni mogoča, v primeru neizpolnjevanja drugega pogoja, se cena prijave obračuna
po veljavnem ceniku RZS, ki je 89,00€ na osebo.
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II. INFORMACIJE O SEMINARJU
Informacije o seminarju RZS Trener I.:
-

Datum: nedelja, 20.11.2022
Lokacija: Oval, Kolesarksa pot, 1210 Dvor
Trajanje: 10.00 - 14.00
Predavatelja: Tehnični direktor RZS - Robert Puconja in vodja mladinskega razvoja RZS Domen Čevka

Seminar je sestavljen iz dveh delov; teoretični del in praktični del. Teoretični del se bo izvajal v sejni
sobi RK Ljubljana, praktični del se izvaja zunaj na igrišču. Udeleženci seminarja bodo za praktični del
potrebovali običajno športno opremo za na ragbi igrišče (športno opremo prilagodite, glede na
vremenske razmere).
Udeleženci seminarja bodo na seminarju prejeli strokovno gradivo:
-

Priročnik RZS Trener I.
Pravila za igranje Flag Rugby U10
+ Darilo

Rugby zveza Slovenije, Pot do šole 2 A, 1000 Ljubljana, SI – Slovenija
W: www.rugby.si | E: office@rugby.si

