“Apstiprināts”

NOLIKUMS
par džiu – džitsu instruktoru sagatavošanu un atestāciju

1. Vispārējie noteikumi
1.1. Šis Nolikums reglamentē džiu-džitsu instruktoru sagatavošanas un atestācijas kārtību.
1.2. Instruktori, kas beiguši sagatavošanas kursu un nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenus, var pretendēt uz LDDF instruktora
sertifikāta saņemšanu.
1.3. Instruktoru sagatavošanas plānošanu un vispārējo vadību veic LDDF Metodiskā komisija.
1.4. Visus jautājumus par instruktoru sagatavošanu un atestāciju, kas nav skarti šajā Nolikumā, risina LDDF Valde.
2. Instruktoru kategorijas un kvalifikācija
2.1. Atbilstoši instruktoru kvalifikācijas līmenim un viņu apmeklētajiem metodiskajiem mācību semināriem, instruktoram tiek
piešķirta viena no tālāk nosauktajām kategorijām:
•
Asistents;
•
“C” kategorijas instruktors;
•
“B” kategorijas instruktors;
•
“A” kategorijas instruktors.
2.2. Kategoriju “Asistents” var piešķirt sportistam, kas pabeidzis instruktoru sagatavošanas kursus unkuram ir:
•
1.dans;
•
vidējā izglītība.
2.3. Kategoriju “C” kategorijas instruktors” var piešķirt asistentam, kas pabeidzis instruktoru sagatavošanas kursu divus posmus
un vsekmīgi nokārtojis ieskaites.
Pretendentam jābūt:
•
2. danam;
•
vidējai izglītībai;
•
2 gadu asistenta praksei vienā no LDDF klubiem.
2.4. Kategoriju “B” kategorijas instruktors” var piešķirt “C” kategorijas instruktoram, kas pabeidzis instruktoru sagatavošanas
kursu trīs posmus un sekmīgi nokārtojis ieskaites.
Pretendentam jābūt:
• 3. danam;
• augstākajai izglītībai;
• četru gadu asistenta praksei vienā no LDDF klubiem.
2.5. Kategoriju “A” kategorijas instruktors” var piešķirt “B” kategorijas instruktoram, kas pabeidzis instruktoru sagatavošanas
kursu četrus posmus un veiksmīgi nokārtojis ieskaites. Pretendentam jābūt:
• 4. danam;
• augstākajai izglītībai;
• viņa vadībā strādā 2 instruktori, kurus atestējis LDDF.
2.6. Katra no minētajām kategorijām dod noteiktas pilnvaras instruktoram, veicot un organizējot mācību metodisko procesu džiudžitsu grupās (pielikums Nr.1).
3. Kategoriju sagatavošanas un piešķiršanas sistēma
3.1. Kursu plānošanu, nodarbību tematiskos plānus, to norises datumus un citus jautājumus, kas saistīti ar to organizēšanu, veic
Metodiskā komisija. Kursu norises plānu apstiprina LDDFValde.
3.2. Kursu apmeklēšana tiek atļauta LDDF biedriem saskaņā ar kluba iesniegumu un iesniegtajiem nepieciešamajiem
dokumentiem.
3.3. Instruktoru kurss sastāv no sekojošiem etapiem:
•
Teorētiskās nodarbības (ne mazāk kā 40 stundas);
•
Praktiskās nodarbības (ne mazāk kā 20 stundas);
•
Ieskaites;
•
Stāžs LDDF klubos (ne mazāks par 6 mēnešiem).
3.4. Teorētiskais kurss tiek organizēts pēc LDDF metodiskās komisijas plāna. Teorētiskais kurss var norisināties gan LDDF
spēkiem, gan arī citu pieaicināto mācību iestāžu pasniedzēju spēkiem.

3.5. Praktiskās nodarbības tiek organizētas pēc LDDF metodiskās komisijas plāna, kurus vada tikai LDDF pasniedzēji.
3.6. Pretendentu prakse tiek organizēta tikai LDDF klubos. Vadīt praksi spēj tikai LDDF instruktors, kuram kategorija nav
zemāka par ‘’B’’. Pēc prakses rezultātiem, tās vadītājs LDDF metodiskajai komisijai iesniedz atskaiti par pretendenta praksi.
3.7. Teorētiskās nodarbības, kuras netika organizētas ar LDDF, pretendentam var tikt ieskaitītas sekojošajās situācijās:
•
Pretendents ir sekmīgi beidzis 3 kursus sporta pedagoģijā-‐augstākajā mācību iestādē;
•
Pretendēts beidzis starptautisko instruktoru kursu.
3.8. Instruktoriem, kas veiksmīgi pabeiguši kursus, piešķir attiecīgu kategoriju un izdod notikta parauga sertifikātu. Kursu
rezultātus apstiprina LDDF Valde.
3.9. Katram instruktoram ik gadu jāveic sagatavošana, pēc kuras viņš saņem instruktora karti, kas pagarina pilnvaras taekvondo
pasniegšanai.
3.10. Balstoties uz normatīvajiem aktiem par " Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam
noteiktajām prasībām" LDDF atzinumu, trenera sertifikācijas piešķiršanai, var saņemt tikai tādā gadījumā, ja pretendentam ir
piešķirta LDDF instruktora kvalifikācija, pamatojoties uz nolikumu " LDDF nolikums par instruktoru sagatavošanu un
atestāciju"un
derīgu instruktora gada licenci.

Pielikums Nr.1
“C” kategorijas
instruktors
10-‐12 gadi,
<10 pēc speciālas
sagatavošanas

“B” kategorijas
instruktors
vecāki par 10 gadiem

Instruktora vadībā

10-‐5 kups

4. kups – 1. dans

bez ierobežojuma

Instruktora vadībā

Atestācija līdz
3. kupam

Atestācija līdz
1. danam

bez ierobežojuma

Instruktora vadībā

Sākumsagatavo-‐šanas
grupas

sportiskās
pilnveidošanas grupas

izlases komanda un
rezerves komanda

Asistents
Treniņu vadīšana
pēc vecuma grupas
Treniņu vadīšana
pēc
jostu grupas
Darbs atestācijas
komisijā
Darbs ar mācību
terniņu grupām

Instruktora vadībā

“A” kategorijas
instruktors
bez ierobežojuma

