PRAVILNIK O LICENCIRANJU
STROKOVNIH DELAVCEV V BRIDŽU

I. NOSILEC PROGRAMA LICENCIRANJA
Nosilec programa licenciranja je Bridge zveza Slovenije (v nadaljevanju BZS). V ta namen upravni odbor BZS
(v nadaljevanju UO BZS) imenuje strokovno komisijo za licenciranje. Komisija za licenciranje na podlagi tega
pravilnika določa pogoje za pridobitev, obnavljanje in odvzem licence ter vodi seznam licenc in izdaja potrdila.
Komisija opravlja svojo funkcijo do preklica, ki ga lahko UO BZS objavi kadarkoli, obenem lahko zamenja
člana komisije kadarkoli, če smatra, da slednji ni opravil dela v skladu z zastavljenimi cilji.

II. OPREDELITEV LICENC IN POGOJI ZA PRIDOBITEV
1. INŠTRUKTOR BRIDŽA :
a) Za pridobitev licence mora posameznik opraviti interno usposabljanje znotraj BZS.
b) Strokovno znanje: osvojiti mora kategorijo ♥ (srce) ali višjo. To licenco lahko pridobi tudi posameznik, ki ne
izpolnjuje tega pogoja, če strokovni komisiji predloži poročilo o vodenju vsaj petih (5) začetnih tečajev.
c) S pridobitvijo licence lahko v okviru BZS vodi začetne in nadaljevanje tečaje ter vodi nadzorovano igro.

2. UČITELJ BRIDŽA:
a) Za pridobitev licence mora posameznik opraviti interno usposabljanje znotraj BZS.
b) Strokovno znanje: osvojiti mora kategorijo Mojster ali višjo.
c) S pridobitvijo licence lahko v okviru BZS vodi poleg začetnih in nadaljevalnih tečajev tudi tematska
predavanja ter organizira in vodi uradne treninge reprezentantov v mlajših kategorijah.

3. TRENER BRIDŽA :
a) Za pridobitev licence mora posameznik poleg internega usposabljanja znotraj BZS opraviti tudi usposabljanje
za trenerja na usrezni instituciji ( Fakuleta za šport).
b) Strokovno znanje: osvojiti mora kategorijo Mednarodni Mojster ali višjo.
c) S pridobitvijo licence lahko poleg vseh dejavnosti navedenih v točkah 1 in 2 organizira ter vodi uradne
treninge reprezentance BZS v vseh kategorijah.

4. SELEKTOR:
a) Za pridobitev licence mora posameznik poleg internega usposabljanja znotraj BZS opraviti tudi usposabljanje
za trenerja na usrezni instituciji ( Fakuleta za šport).
b) Strokovno znanje: osvojiti mora kategorijo Velemojster.
c) Poleg vseh navedenih dejavnosti v točkah 1 do 3 ga lahko UO BZS pooblasti, da določa izbor reprezentantov
za tekmovanja, v kolikor UO BZS smatra, da je potrebno spremeniti dosedanji pravilnik o izboru reprezentantov.

III. PRIDOBITEV LICENCE
Licenco kandidat pridobi, ko uspešno opravi interno usposabljanje in zadosti vsem pogojem, ki so navedeni pri
posameznih razredih licenc.

IV. IZDAJANJE POTRDIL O LICENCAH
Potrdila o licencah izdaja komisija za licenciranje pri BZS. Potrdilo komisija izda takoj, ko strokovni delavec
uspešno opravi interno usposabljanje in zadosti vsem preostalim pogojem, ki ji določa ta pravilnik.

V. VELJAVNOST LICENCE
Licenca velja 2 leti oziroma do odvzema.

VI. OBNAVLJANJE OZIROMA PODALJŠANJE LICENCE
Licenco mora strovni delavec obnoviti vsaki dve leti. Za obnovitev licence mora v tem obdobju zbrati zadostno
število strokovnih točk. Te točke strokovni delavec zbira na sledeče načine:
- z vodenjem začetnih in nadaljevalnih tečajev,
- z vodenjem nadzorovane igre,
- s pripravo in vodenjem strokovnih predavanj,
- z organizacijo in vodenjem treningov reprezentance ter
- z izdajo strokovne literature s področja bridža (potrditev s strani strokovne komisije BZS).

1. PRIDOBIVANJE STROKOVNIH TOČK:
- vodenje začetnih in nadaljevalnih tečajev (vsaj 12 ur) do 8 udeležencev
- vodenje začetnih in nadaljevalnih tečajev (vsaj 12 ur) nad 8 udeležencev
- vodenje nadzorovane igre z analizo bordov (vsaj 16 bordov) do 16 udeležencev
- vodenje nadzorovane igre z analizo bordov (vsaj 16 bordov) nad 16 udeležencev
- priprava in vodenje strokovnih predavanj s tematskimi bordi do 16 udeležencev
- priprava in vodenje strokovnih predavanj s tematskimi bordi nad 16 udeležencev
- izdaja strokovne literature (potrditev s strani strokovne komisije BZS) do 20 strani
- izdaja strokovne literature (potrditev s strani strokovne komisije BZS) od 20 do 50 strani
- izdaja strokovne literature (potrditev s strani strokovne komisije BZS) nad 50 strani
- vodenje treningov reprezentance BZS (trajanje najmanj 3 ure) na trening, obvezna priprava
analize odigranih bordov

= 1 točka
= 2 točki
= 0,5 točke
= 1 točka
= 1 točka
= 2 točki
= 1 točka
= 3 točke
= 5 točk
= 1 točka

Za pridobitev strokovnih točk mora stokovni delavec poslati poročilo o opravljenem delu strokovni komisiji za
licenciranje najkasneje en mesec po končanem delu. Poročilo mora vsebovati podatke o številu udeležencev
(dodan mora biti poimenski seznam udeležencev) in podatek o trajanju (število opravljenih ur).

2. POTREBNO ŠTEVILO STROKOVNIH TOČK ZA OBNOVITEV (PODALJŠANJE)
LICENCE
V dveh letih mora strokovni delavec za obnovitev licence zbrati naslednje število strokovnih točk:
a) INŠTRUKTOR BRIDŽA
b) UČITELJ BRIDŽA
c) TRENER BRIDŽA
d) SELEKTOR

vsaj 4 strokovne točke
vsaj 8 strokovnih točk
vsaj 16 strokovnih točk
vsaj 24 strokovnih točk

VII. VODENJE SEZNAMA LICENC IN EVIDENTIRANJE ZBIRANJA STROKOVNIH
TOČK
Seznam licenc in evidentiranje zbiranja strokovnih točk opravlja komisija za licenciranje pri BZS.

VIII. KONČNE DOLOČBE
Pravilnik prične veljati s potrditvijo članov UO BZS dne 8.10.2015.
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