JU-JITSU ZVEZA SLOVENIJE

1. STOPNJA

(Priloga 1)

Predmetnik programa usposabljanja: »športno treniranje - JU – JITSU - 1. stopnja« (skupaj 86 ur)
(odločba MIZŠ št. 67133-31/2020/8, z dne 30. 11. 2020)
PREDMETNIK OBVEZNIH VSEBIN: 22 ur
Št. ur

#

Naziv predmeta

1

Osnove športne vadbe

5

2

Psihosocialne osnove športa

5

3

Odgovornost in zakonodaja v
športu

2

4

Osnove medicine športa

5

5

Osnove gibanja človeka

5

Standardi znanj

Pozna in razume temeljne didaktične pristope (cilji vadbe, vsebine in metode).
Pozna metode in sredstva za razvoj gibalnih sposobnosti.
Zna izvajati in spremljati športno vadbo skozi proces.
Pozna osnove razvojne psihologije (spoznavni razvoj, osebnostne lastnosti, motivacija).
Pozna osnove in pomen športne psihologije (vodenje, lik trenerja).
Prepozna družbene razsežnosti okolja, v katerem deluje(komunikacija, etika, doping, fair play, socialna
inkluzija skozi šport).
Prepozna oblike nasilja v športu.
Pozna pravne podlage, ki urejajo področje športa.
Pozna odgovornosti, ki izhajajo iz izvajanja procesa športne vadbe.
Pozna osnove prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja
Pozna uporabo avtomatiziranega zunanjega defibrilatorja pri temeljnih postopkih oživljanja.
Zna izvesti prvo pomoč pri poškodbi gibal.
Pozna osnove preprečevanja poškodb v športu.
Pozna gibalne sposobnosti.
Pozna fizikalne zakonitosti gibanja.
Pozna osnove gibalnega nadzora in učenja.

PREDMETNIK POSEBNIH VSEBIN: 64 ur
#

Naziv predmeta

Št. ur

Standardi znanj

Način preverjanja

Pozna in primerno prilagaja strokovno delo in
način treninga osebam s posebnimi potrebami
(metodika).
1

Ju-jitsu vadba za osebe s
posebnimi potrebami

2

Prepozna posebnosti posameznika s
primanjkljajem na psihofizičnem področju in
zna temu primerno izbrati ustrezna vadbena
sredstva in oblike dela (poznavanje značilnosti
psihofizičnega razvoja oseb s posebnimi
potrebami).

-

Teoretično
preverjanje

Zahtevane reference nosilca/predavateljev

Nosilec:
Stopnja izobrazbe po javno veljavnem
študijskem programu prve ali druge
stopnje športne smeri oziroma
izobrazba, katere raven v skladu z
zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni
po javno veljavnem študijskem
programu prve ali druge stopnje športne
smeri ali usposobljenost 2. stopnje s
področja športa invalidov.

Predavatelj:
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JU-JITSU ZVEZA SLOVENIJE
#

Naziv predmeta

1. STOPNJA
Št. ur

Standardi znanj

Način preverjanja

(Priloga 1)

Zahtevane reference nosilca/predavateljev

Strokovna usposobljenost 2. stopnje
športno treniranje v ju-jitsuju ali sorodni
borilni veščini in najmanj 5 let delovnih
izkušenj na področju poučevanja in
treniranja ali strokovna usposobljenost
2. stopnje s področja športa invalidov.
Pozna vse zahtevane tehnike po programu za
polaganje pasov od 8. kyu do 2. kyu (standard
znanja) in jih zna prikazati in razložiti.

2

Tehnike v ju-jitsu 1

20

Razume fizikalne zakonitosti izvajanja
osnovnih tehnik ter jih zna ustrezno razložiti.
Zna poučevati tudi vadeče, ki ne želijo
opravljati izpitov za višje pasove v jujitsu in jih
aktivno vključuje v proces učenja z
osmišljanjem veščin in tehnik v
vsakodnevnem življenju.

Praktično
preverjanje

Izobrazba, pridobljena po javno
veljavnem višješolskem študijskem
programu ali javno veljavnem študijskem
programu prve ali druge stopnje športne
smeri oziroma izobrazba, katere raven v
skladu z zakonom ustreza izobrazbi,
pridobljeni po javno veljavnem
študijskem programu prve ali druge
stopnje oziroma ima pridobljeno
strokovna usposobljenost druge stopnje
v ju-jitsu in najmanj 5 let izkušenj s
poučevanjem oziroma treniranjem jujitsuja ali sorodne borilne veščine.

Teoretično
preverjanje

Izobrazba ustrezne smeri (medicine,
fizioterapije ali športa).

Teoretično
preverjanje

Izobrazba ustrezne smeri (medicine,
fizioterapije ali športa).

Zna prilagoditi način učenja starosti in
gibalnemu predznanju vadečih.

3

Anatomija in fiziologija delovanja
mišic in sklepov

5

4

Živčno – mišični sistem in razvoj
moči

2

Razume pomen vadbe skozi igro v procesu
treniranja.
Pozna vpliv vadbe na delovanje mišičnega
sistema. Pozna vrste sklepov v človeškem
telesu, njihove značilnosti in smeri gibanja.
Razume, zakaj se pri določenih tehnikah, ki se
izvajajo v ju-jitsu pojavlja bolečina. Usvoji
procese v mišici in razume, zakaj pride do
spremembe volumna in sestave mišice v
procesu športne vadbe.
Pozna in razume spremembe v telesu kot
posledica trenažnega procesa. Razume odziv
telesa na napor.
Razume delovanje mišičnega sistema in
njegove posebnosti pri razvoju različnih oblik
moči.
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JU-JITSU ZVEZA SLOVENIJE
#

5

6

7

Naziv predmeta

Sodniška pravila 1

Športna prehrana 1

Organizacija in vodenje
tekmovanja 1

1. STOPNJA
Št. ur

(Priloga 1)

Način preverjanja

Zahtevane reference nosilca/predavateljev

Pozna podrobno sodniška pravila v ju-jitsu
(borilni in tekmovalni prostor, čas trajanja
borbe, izjeme pri izvajanju tehnik glede na
lokacijo v borilnem prostoru, čas borbe,
točkovanje izvedbe tehnik, dovoljene in
prepovedane tehnike in akcije, kaznovanje v
primeru kršitve borbenih in športnih pravil,
predpisana komunikacija in sodelovanje s
sodniki in osebjem, funkcionarji, zdravstvenim
osebjem).
Pozna sodniško etiketo in razume vlogo
sodnika na tekmovanju in odgovornost do
športnikov in trenerjev (sodniška integriteta).
Pozna osnove prve pomoči pri poškodbah in
izgubi zavesti ter temeljne postopke oživljanja
(TPO).

Teoretično in
praktično
preverjanje

Nosilec predmeta:
Izobrazba, pridobljena po javno
veljavnem višješolskem študijskem
programu ali javno veljavnem
študijskem programu prve ali druge
stopnje športne smeri oziroma
izobrazba, katere raven v skladu z
zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni
po javno veljavnem študijskem
programu prve ali druge stopnje športne
smeri oziroma ima pridobljena
strokovna usposobljenost druge stopnje
v ju-jitsu.

3

Pozna potrebe vadečega glede vnosa hrane
in tekočine, ki je potrebna za adaptacijo na
vadbo.
Pozna pomen in uporabo pravilne prehrane in
optimalne hidracije pred, med in po treningu in
tekmovanju, osnove prebavnega sistema,
osnovna hranila in njihovo delovanje (funkcija)
in energijske sisteme. Zna svetovati športniku
o prilagoditvi prehrane glede na potrebe
prilagoditve na napor.

Teoretično
preverjanje

Izobrazba ustrezne smeri (športa,
medicine, biokemije ali dietetike).

5

Pozna pravila, kodekse, standarde in
zahteve Mednarodne jujitsu zveze (JJIF) in
Ju-jitsu zveze Slovenije (JJZS) za
organizacijo tekmovanj. Pozna različne
tekmovalne sisteme v ju-jitsu.

Teoretično in
praktično
preverjanje

Nosilec predmeta:
Izobrazba, pridobljena po javno
veljavnem višješolskem študijskem
programu ali javno veljavnem
študijskem programu prve ali druge
stopnje športne smeri oziroma

5

Standardi znanj

Predavatelj:
- mojstrski pas 2. dan ju-jitsu,
- mednarodni sodnik z 10 let izkušenj s
sojenjem na mednarodnih tekmovanjih
ali funkcionar/inštruktor/ocenjevalec
nacionalne ali mednarodne sodniške
organizacije (aktiven ali nekdanji) v jujitsu. (pogoji za predavatelja so
kumulativni)
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#

Naziv predmeta

1. STOPNJA
Št. ur

Standardi znanj

Način preverjanja

Pozna osnovna tekmovalna pravila. Zna voditi
tekmovalni sistem - v ročni obliki in s podporo
programske opreme za vodenje tekmovanja.
Zna obdelati podatke za končno razvrstitev
tekmovalcev na tekmovanju. Je sposoben
sodelovati in pomagati vodji tekmovanja na
tekmovanjih v rangu prvenstev in samostojno
voditi tekmovanja na ravni kluba/društva.
Poznajo naloge deležnikov na tekmovanju
(sodniki, trenerji, tekmovalci) in njihove
pravice.

8

Fair play, etika in integriteta v
športu

3

Pozna družbene razsežnosti okolja, v katerem
deluje in pomen korektnih socialnih interakcij v
procesu športne vadbe in širše (etika in fair
play, integriteta v športu in širše, šport kot
oblika socialne inkluzije, komunikacija,
nevarnosti dopinga in pomen antidoping
aktivnosti). Zna prepoznati fair play poteze in
pričakovan odnos deležnikov v športu.
Zna prepoznati fair play poteze, ki presegajo
pričakovane odnose deležnikov v športu.
Pozna pomen ohranjanja integritete v športu
ter varovanje posameznikov, ki se izpostavijo
pri razkrivanju odklonskih pojavov. Pozna
orodja in mehanizme za prijavo odklonskih
pojavov v športu (Varuh športnikovih pravic,
projekt "Žvižgavka, SLOADO ipd.).
Pozna obveznosti in omejitve pri obdelavi
osebnih podatkov deležnikov v ju-jitsu.
Pozna etični kodeks v športu (MOK, OKS) in
ju-jitsu organizacijah (Etični kodeks
Mednarodne ju-jitsu zveze JJIF). Razume
etični kodeks za posamezne deležnike v
športu (športniki, sodniki, trenerji, gledalci,
starši).
Prepozna primere nestrpnosti, nasilja,

(Priloga 1)

Zahtevane reference nosilca/predavateljev

izobrazba, katere raven v skladu z
zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni
po javno veljavnem študijskem
programu prve ali druge stopnje
upravne smeri, organizacije,
managementa, upravljanja s človeškimi
viri ali informatike oziroma ima
pridobljena strokovna usposobljenost
druge stopnje v ju-jitsu.

Teoretično
preverjanje

Predavatelj:
5 let izkušenj z vodenjem nacionalnih ali
mednarodnih tekmovanj v ju-jitsu.
Nosilec predmeta:
Izobrazba, pridobljena po javno
veljavnem višješolskem študijskem
programu ali javno veljavnem
študijskem programu prve ali druge
stopnje športne ali upravne smeri ali
prava ali druge primerne oziroma
izobrazba, katere raven v skladu z
zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni
po javno veljavnem študijskem
programu prve ali druge stopnje športne
ali upravne smeri ali prava ali druge
primerne smeri oziroma ima pridobljeno
strokovno usposobljenost druge stopnje
v ju-jitsu.
Predavatelj:
5 letne izkušnje, znanje in veščine,
pridobljene pri delu v domačih ali
mednarodnih organizacijah s področja
etike, fair playa, integritete ali delo na
specifičnem področju, kot npr.
Evropska (JJEU) in
Mednarodna ju-jitsu zveza (JJIF),
Evropsko fair play gibanje (EFPM) ali
izkušnje iz delovanja drugih nacionalnih
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#

9

10

11

Naziv predmeta

Psihološka priprava

Preprečevanje dopinga v športu
(antidoping)

Pravila Duo sistema (prikazne
tehnike v ju-jitsu)

1. STOPNJA
Št. ur

Standardi znanj

Način preverjanja

(Priloga 1)

Zahtevane reference nosilca/predavateljev

sovražnega govora in podobnih odklonskih
ravnanj in pozna instrumente za
preprečevanje, prijavo in sankcioniranje.

in mednarodnih organizacij (MOK, OKS,
Fair play akademije ipd.).

5

Pozna metode sproščanja in zmanjševanja
tekmovalne anoksioznosti. Pravilno zna
svetovati vadečemu glede koncentracije na
nastop.
Razume specifične potrebe posameznika
glede psihološke priprave na nastop.
Zna pomagati pri predtekmovalni tremi.
Zna vzpodbuditi športnika za boljši in
samozavestnejši nastop.

Izobrazba, pridobljena po javno
veljavnem višješolskem študijskem
programu ali javno veljavnem
študijskem programu prve ali druge
stopnje smer psihologija oziroma
izobrazba, katere raven v skladu z
zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni
po javno veljavnem študijskem
programu prve ali druge stopnje smeri
psihologija.

4

Pozna doping in nedovoljena poživila, njihove
škodljive stranske učinke.
Pozna težave in politiko antidopinškega
sistema.
Pozna posledice zdravstvene in pravne
posledice za športnika, trenerja in
organizacijo. Pozna vlogo in namen
mednarodne (WADA) in slovenske (SLOADO)
protidopinške organizacije ter aktivnosti
Mednarodne ju-jitsu zveze na področju
antidopinga (projekti "Clean JuJitsu" ipd.).
Pozna postopek testiranja na tekmovanjih in
izven tekmovanj. Pozna obveznosti športnikov
na področju antidopinga. Pozna
informacijske servise za iskanje nasvetov in
pomoči športnikom.

6

Pozna zgodovino razvoja duo sistema in
nastanek programa ter razvoj skozi čas.
Pozna Ebo-no kato in transformacijo v tehnike
duo sistema.
Pozna tekmovalna pravila, potek nastopa,
zaporedje napadov in njihove značilnosti.
Zna oceniti in kritično opazovati izvedbo
tekmovalnih nastopov.

Teoretično
preverjanje

Nosilec predmeta:
Izobrazba ustrezne smeri (medicine,
športa ali prava).

Teoretično
preverjanje

Teoretično in
praktično
preverjanje

Predavatelj:
Izobrazba ustrezne smeri (medicine,
športa ali prava) ALI
usposobljenost v športu druge stopnje v
ju-jitsu ali drugi športni panogi in
najmanj 5 let izkušenj na področju
preprečevanja dopinga v športu (delo v
nacionalnih ali mednarodnih
organizacijah iz področja preprečevanja
dopinga).
Nosilec predmeta:
Izobrazba, pridobljena po javno
veljavnem višješolskem študijskem
programu ali javno veljavnem
študijskem programu prve ali druge
stopnje športne smeri oziroma
izobrazba, katere raven v skladu z
zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni
po javno veljavnem študijskem
programu prve ali druge stopnje športne
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#

Naziv predmeta

1. STOPNJA
Št. ur

Standardi znanj

Način preverjanja

(Priloga 1)

Zahtevane reference nosilca/predavateljev

smeri oziroma ima pridobljena
strokovna usposobljenost druge stopnje
v ju-jitsu.
Predavatelj:
- pridobljena strokovna usposobljenost
druge stopnje v ju-jitsuju,
- nosilec mojstrskega pasu 2. dan,
- najmanj 5 let izkušenj z
usposabljanjem oziroma treniranjem jujitsuja,
- licenca mednarodnega sodnika z
najmanj 5 leti izkušenj v sojenju na
tekmovanjih (licenca za duo sistem).
(pogoji za predavatelja so kumulativni)

12

13

Prva pomoč

Splošno o ju-jitsu 1

2

2

Pozna osnove prve pomoči in protokole
ravnanja pri poškodbah - s poudarkom na
poškodbah, ki so tipične za borilne veščine in
ju-jitsu (krvavitve iz nosu, udarnine, izpahi,
zvini, omotica, izguba zavesti). Zna zagotoviti
varnost na vadbi.

Pozna zgodovino borilnih veščin in ju-jitsuja.
Pozna kulturo in filozofijo borilnih veščin in jujitsuja.
Pozna mednarodno organiziranost ju-jitsuja in
vpetost v druge mednarodne športne
organizacije. Pozna organizacijo Ju-jitsu in
Jiu-jitsu zveze Slovenije in pravno ureditev
nacionalne panožne športne zveze.

Teoretično in
praktično
preverjanje

Izobrazba ustrezne smeri (medicine ali
zdravstvenih ved).

Nosilec predmeta:
Izobrazba ustrezne smeri (šport, pravo,
uprava, organizacija, management,
upravljanje s človeškimi viri, informatika)
oziroma pridobljena strokovna
usposobljenost 2. stopnje v ju-jitsu.
Teoretično
preverjanje

Predavatelj:
- 5 let izkušenj z delom v domačih in
mednarodnih športnih organizacijah v
ju-jitsu: vodstvena in strokovno-tehnična
delovna mesta, upravni odbor, voljene
ali imenovane funkcije v strokovnih ali
delovnih telesih oziroma projektnih
skupinah Ju-jitsu zveze Slovenije
(JJZS), Evropske ju-jitsu zveze (JJEU)
ali Mednarodne ju-jitsu zveze (JJIF).
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