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1. OPIS PREDMETA
1.1. Ciljevi predmeta

Osposobiti studente da samostalno organiziraju i provedu natjecanja sukladno sustavu natjecanja
za sport i sportsko rekreacijske sadržaje
1.2. Uvjeti za upis predmeta
nema
1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet
Red.Br.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MINIMALNI ISHODI UČENJA
Po uspješnom završetku predmeta, student će
moći:
Prepoznati usvojeni sustav za provođenje
natjecanja
Objasniti korisnicima značaj i ulogu izabranog
sustava
Provjeriti nivo znanja korisnika organiziranog
natjecanja
Definirati nivo i način provođenja natjecanja
Organizirati natjecanje za sportaše i rekreacijske
korisnike
Predvidjeti troškove izabranog sustava
natjecanja.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA
Po uspješnom završetku programa student
bi trebao moći:
Upotrebljavati usvojena znanja i vještine
Suprotstaviti se negativnim stavovima samih
korisnika prema sadržaja
Primijeniti nivo provjerenog znanja i vještina
korisnika
Zastupati izabrane i definirane sadržaje
Predložiti i animirati korisnike natjecanja
Prepoznati i riješiti novonastale situacije kod
organizacije sportskog i rekreacijskog
natjecanja

1.4. Sadržaj predmeta

Natjecanja kroz povijest
Pravilnik o sustavu sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj
Stupnjevi sustava sportskog natjecanja
Zakon o sportu
Utvrđivanje sustava uvjeta i organizacije sportskih natjecanja
Zakon o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima
Informacijski sustav u sportu

Strategija razvoja školskog sporta
Sportske pripreme i sustavi natjecanja
Sustavi natjecanja u Europi i svijetu
Sustav natjecanja u Republici Hrvatskoj
Kolektivni i individualni sportovi
Kineziološki sustavi i upravljanje kineziološkim aktivnostima
Sustavi natjecanja u odnosu na sportske objekte
Planiranje i programiranje u području natjecateljskog sporta
predavanja
seminari i
radionice
vježbe
obrazovanje
na daljinu
terenska
nastava

1.5. Vrste izvođenja nastave

samostalni zadaci
multimedija i mreža
laboratorij
mentorski rad
ostalo
___________________

1.6. Komentari
1.7. Obveze studenata



Redovni studenti trebaju prisustvovati na 70% od ukupnog broja sati predavanja i na 70% od ukupnog broja sati vježbi
da bi ostvarili pravo na potpis.
Izvanredni studenti trebaju prisustvovati na 70% od ukupnog broja sati vježbi da bi ostvarili pravo na potpis.

1.8. Praćenje rada studenata
Pohađanje
nastave
Pismeni ispit
Projekt

70%

Aktivnost u
nastavi
Usmeni ispit
Kontinuirana
provjera
znanja

70%

Seminarski
rad
Esej
Referat

Domaća

70% zadaća

Istraživanje
Praktični rad

Portfolio

1.9. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Ocjena se izračunava na sljedeći način:





88-100bodova: ocjenaizvrstan (5)
76-88bodova: ocjenavrlodobar (4)
63-75bodova: ocjenadobar (3)
50-62 bodova: ocjenadovoljan (2)

Ishodi učenja provjeravaju se kroz slijedeće metode;
Pisanje seminarskog rada
Kolokvij 1, Kolokvij 2, usmeni ispit

1.10. Obvezatna literatura

1. Marija Zegnal, mag. kineziologije u edukaciji (2011.) Sustavi natjecanja u sportu Nastavni
materijali za studente menadžmenta u turizmu i sportu, MEV Čakovec
2. Grupa autora, (1981)Enciklopedija fizičke kulture svezak II, Leksikografski zavod,Zagreb
3. Grupa autora, Bergerov sistem i tablice
4. Hublin, T.,N. Breslauer;(2010.) Sustavi natjecanja u sportu Vol.1 No.1 Zbornik radova
Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, Čakovec
5. Kačer, H.: Novi zakon o sportu i aktualna praksa iz područja sporta i sportskih djelatnost,
Inženjerski biro d.d.
6. Mataja, Ž. (2004): Živjeti od sporta i za sport, Zagreb
7. Metodologija priprema vrhunskih sportista. (1988.) Savez za fizičku kulturu Jugoslavije.
8. Ministarstvo za obrazovanje i sport, (2007). Zakon o sportu
9. Milanović D. , I. Jukić , Z. Čustonja, S. Šimek (2005.) Sportske građevine i oprema u funkciji
podizanja kvalitete rada u sportu 15. Ljetna škola kineziologa republike hrvatske Rovinj, Zbornik
radova
10. Željaskov, C. (1998.) Osnovi na sportnata trenirovka. Sofija: NSA Press.
1.11. Dopunska literatura

1. Milanović, D. (ur.) Zbornik radova stručnog skupa “Stanje i perspektive zagrebačkog
sporta”str. 138-143. Fakultet za fizičku kulturu i Zagrebački sportski savez, Zagreb.
2. Momirović K. i suradnici (1983). Informacijski sustav vrhunskog sporta.
3. Novak,I. (2006.) Sportski marketing i industrija sporta, Maling Zagreb
1.12. Broj primjeraka obvezatne literature u odnosu na broj studenata koji trenutačno pohađaju nastavu na
predmetu
Naslov

Broj primjeraka

Broj studenata

1.13. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
U semestru će se pisati jedan seminarski rad. Prvi kolokvij studenti će pisati nakon odslušanih 15 sati predavanja i 7 sati
vježba, drugi kolokvij pisat će nakon odslušane cijele predviđene satnice (30 sati nastave i 15 sati vježbe),
Student može pristupiti kolokviju nakon pozitivne ocjene seminarskog rada, te drugom kolokviju nakon položenog prvog
kolokvija. Student može izaći na ispit uz obvezan pozitivno ocijenjen seminarski rad.

