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PODATKI O ORGANIZACIJI
Naziv BOWLING ZVEZA SLOVENIJE
Ulica Regentova cesta 035
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Davčna številka 14983745
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PODATKI O PROGRAMU
Naziv Učitelj bowlinga
Panoga BOWLING
Strokovni naziv Učitelj bowlinga
Stopnja 2
usposobljenosti
Naziv programa Učitelj bowlinga
Odgovorna oseba KNAVS Borut
Stopnja izobrazbe VI/I.
IZVAJALEC PROGRAMA
Organizacija UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT
Odgovorna oseba ŽVAN dr. MILAN
Stopnja izobrazbe IX.
Opis in namen
V besedilu uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki so mišljeni
enakovredno za oba spola. Kandidati, ki bodo uspešno opravili
usposabljanje za pridobitev naziva Učitelj bowlinga bodo pridobili 2.
stopnjo usposobljenosti za strokovno delo v športu in bodo zadolženi za
načrtovanje, nadzor in samostojno izvajanje vadbe, učenja in treniranja
bowlinga. Lahko tudi samostojno uči in trenira športnike ali moštva vseh
starostnih kategorij oz. športne rekreativce vseh starosti. Lahko sodeluje
pri usposabljanju in strokovnih delavcev v športu. Vodja programa
usposabljanja je ALOJZ RADELJ (6/2) prof. šp.vzg.
Pogoji vpisa
Kandidat za usposabljanje v tem programu mora izpolnjevati naslednje
pogoje: polnoletnost najmanj 3 letna poklicna šola najmanj 4 leta
tekmovalnih izkušenj ali 1 leto športno pedagoških izkušenj Na program
usposabljanja se lahko prijavi tudi kandidat, ki ima že pridobljen naziv
Vaditelj bowlinga. V tem primeru temu kandidatu ni potrebno opravljati

Vaditelj bowlinga. V tem primeru temu kandidatu ni potrebno opravljati
predmetov: Management v športu z osnovami informatike in zakonodaje,
Osnove pedagogike in didaktike v športu, Osnove razvojne psihologije in
psihologije športa, Osnove športne medicine in prva pomoč ter Teorija in
metodika športnega treniranja. Kandidat brez predhodnega naziva mora
opravljati vse obveznosti.
Pogoji za napredovanja
Kandidati na 3. stopnjo usposobljenosti (Trener bowlinga) napredujejo v
primeru, da opravijo specialni del ETBF Level II Coaching Clinic, oziroma
imajo pridobljen naziv Učitelj bowlinga.
Pogoji dokončanja
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za dokončanje
usposabljanja: Izpit iz specialnih vsebin Izpit iz splošnih vsebin
Seminarska naloga Praksa (150 ur) Razpišejo se najmanj 3 izpitni roki.
Izpitno komisijo imenuje nosilec programa usposabljanja za vsak rok
posebej in jo sestavlja eden od predavateljev, ki je predaval na
usposabljanju. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje izpitna komisija,
ki ima predsednika in dva člana. Izpit se ocenjuje kot »opravil« ali »ni
opravil«. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku 3 let
od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ
trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora
ponovno udeležiti usposabljanja.
Opombe in literatura
Gurkan, O., (2010, revidirano februar 2014): ETBF Coaching Program
Level 1. Veghel, Nizozemska, European Tenpin Bowling Federation.
PREDMETNIK
Seminarska naloga
Število ur: 5
Opis: Kandidati bodo morali pripraviti in uspešno zagovarjati
seminarsko nalogo na tematiko, ki jo bo določil vodja
tečaja. Vodja prav tako seminarske naloge pregleda in
poda skupno končno oceno naloge in zagovora.
Predavatelji: dr. Onder GURKAN (Nosilec) St. izobrazbe: IX.
Teorija in metodika športnega treniranja
Število ur: 5
Opis: Načela treniranja, Razvoj motoričnih sposobnosti,
Ciklizacija in periodizacija, Nadzor trenažnega procesa.
Predavatelji: dr. MILAN ČOH (Nosilec) St. izobrazbe: IX.
Osnove športne medicine in prva pomoč

Osnove športne medicine in prva pomoč
Število ur: 5
Opis: Prva pomoč pri poškodbah kosti in sklepov, Preventiva
poškodb pri otrocih.
Predavatelji: dr. Vedran HADŽIĆ (Nosilec) St. izobrazbe: IX.
Osnove pedagogike in didaktike v športu
Število ur: 5
Opis: Temeljni didaktični pojmi (cilji, vsebine, učne metode,
učne oblike), pedagoški vidik delovanja trenerja.
Predavatelji: dr. MARJETA KOVAČ (Nosilec) St. izobrazbe: IX.
Osnove razvojne psihologije in psihologije v športu
Število ur: 5
Opis: Razvojna psihologija otroka, različni stili vodenja,
vzorci obnašanja v različnih situacijah, komunikacija,
lik voditelja/trenerja, preprečevanje konfliktnih
situacij, različne tehnike treniranja in različne tehnike
umirjanja.
Predavatelji: dr. Matej TUŠAK (Nosilec) St. izobrazbe: IX.
Management v športu z osnovami informatike in zakonodaje
Število ur: 5
Opis: Zakonodaja na področju športa, Organiziranost športa
, Financiranje športa , Naloge športnega managementa
(snovanje, anticipacija, načrtovanje, organiziranje,
vodenje, poročanje, nadzorovanje, ocenjevanje) ,
Oblike športnega managementa (organizacije, objekti,
rekreativni šport, vrhunski šport).
Predavatelji: mag. Saša GRUJIĆ St. izobrazbe: VIII.
dr. Janez VODIČAR (Nosilec) St. izobrazbe: IX.
Specialni del - teoretično
Število ur: 16
Opis: Splošne informacije o bowlingu • Bowling igra •
Svetovna organizacija • Zgodovina bowlinga • Bowling
kot šport • Bowling pravila • Bowling terminologija
Bowling oprema in prostor – 1. del • Merske enote
povezane z bowlingom • Bowling steza • Keglji •
Linije, pike in puščice na stezi • Bowling čevlji •
Dodatki k opremi • Torbe • Bowling krogle
Vzdrževanje stez – 1. del • Uvod v vzdrževanje stez

Vzdrževanje stez – 1. del • Uvod v vzdrževanje stez
Tehnika igranja bowlinga – 1. del • Načela bowlinga •
Kaj iščemo, želimo? • Idealni met? • Vsi igralci so
različni! • Formula: nihaj + timing = pravilen izmet •
Zaletišče: preprosta koreografija • 4 koraki ali 5
korakov na zaletišču? • 5 korakov na zaletišču • Izmet
krogle • Položaj zapestja Igra čiščenja – 1. del Analiza
igralca – 1. del Športna psihologija – 1. del Razvoj
športnika – 1. del Treniranje in poučevanje – 1. del
Trening in praktične vaje – 1. del
Predavatelji: dr. Onder GURKAN (Nosilec) St. izobrazbe: IX.
Praksa
Število ur: 150
Opis: Kandidat mora pridobljeno znanje na usposabljanju
uporabiti v praksi v društvu, pod nadzorom mentorja,
ki ga določi Bowling zveza Slovenije. Za uspešno
opravljeno prakso mora izdelati učne priprave za vse
ure ter o svojem delu voditi dnevnik dela iz katerega
je razvidna tudi samoanaliza posameznih vadbenih
enot. Po opravljenih 150 urah prakse, dnevnik
pregleda mentor, ki ga tudi oceni z uspešno ali
neuspešno. Mentor mora kandidata spremljati skozi
celoten proces izvajanja prakse in ga s pomočjo
povratnih informacij usmerjati v smer uspešnega
učitelja bowlinga.
Predavatelji: dr. Onder GURKAN (Nosilec) St. izobrazbe: IX.
Specialni del - praktično
Število ur: 14
Opis: I. Osnovni elementi bowlinga (basics of bowling) 1.
Nihaj roke z kroglo 2. Drža telesa 3. Določitev dolžine
zaleta II. Koraki (steps) 1. Izbor števila korakov za
posameznika 2. Dolžina korakov 3. Hitrost / frekvenca
korakov III. Nihaj bowling krogle (swing) 1. Višina
nihaja 2. Smer nihaja IV. Izmet krogle (releas) –
osnovni nivo 1. Pozicija roke in komolca pri izmetu 2.
Raven izmet in v smeri tarče 3. Izmet krogle pred črto
prestopa
Predavatelji: dr. Onder GURKAN (Nosilec) St. izobrazbe: IX.
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