CURRICULUM VITAE

Nuša Lampe direktorica Judo kluba Golovec
mojstrica juda 5. DAN
diplomirana trenerka borilnih športov
univerzitetna diplomirana organizatorka
mednarodna sodnica
podpredsednica Judo zveze Slovenije
članica izvršnega odbora Judo zveze Slovenije
članica Komisije za oasove in Izpitne komisije Judo zveze Slovenije
IZOBRAZBA

diplomantka Fakultete za šport (Univerza v Ljubljani)
diplomirana trenerka borilnih športov
diplomantka Fakultete za organizacijske vede (Univerza v Mariboru)
univerzitetna diplomirana organizatorka dela - kadrovski in izobraž evalni
sistemi
diplomantka Fakultete za varnostne vede (Univerza v Mariboru)
diplomirana varstvoslovka
USPOSABLJANJA V ŠPORTU

2014 - opravila izpit za mednarodno sodnico v judu najvišje kategorije
2009 - nosilka mojstrskega pasu 5. DAN v judu
2006 - opravila izpit za mednarodno sodnico v judu
2003 - pridobila naziv Trener juda I. razreda
2000 - pridobila naziv Trener juda
2000 - opravila nacionalni sodniški izpit za judo
TEKMOVALNI REZULTATI V
JUDU

1992 - 1998 - 5x članska državna prvakinja
dolgoletna članica reprezentance Slovenije
1992 - 9. mesto mladinsko EP, 5. mesto mladinski SP
1993 - 9. mesto EP, mladinsko EP
1996 - 7. in 9. mesto članski SP
1998 - zaključila tekmovalno kariero
TRENERSKO DELO V JUDU

1994 - danes - trenersko delo v matičnem klubu (Judo klub Golovec)
1998 - 2001 - so njene tekmovalke in tekmovalci nastopali v kadetski in
mladinski reprezentanci Slovenije
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DELOVANJE V JUDO ZVEZI
SLOVENIJE IN NA
MEDNARODNEM JUDO NIVOJU

2012 - članica odbora za izvedbo judo turnirja na Olimpijskih igrah v Londonu
leta 2012
2016 - danes - podpredsednica Judo zveze Slovenije
2016 - danes - članica Komisije za pasove Judo zveze Slovenije
2013 - danes - članica Izvršnega odbora Judo zveze Slovenije
2008 - 2012 - članica Komisije za pasove Judo zveze Slovenije, Komisije za
projekte in marketing JZS, Komisije za akte JZS
2008 - 2010 - predsednica Proti dopinške komisije JZS
2004 - 2008 - predsednica Tekmovalne komisije JZS in članica Komisije za akte
JZS
2004 - danes - vodja projektov Judo zveze Slovenije (organizacija in izvedba
tekmovanj domačih in mednarodnih tekmovanj, organizacija strokovnih
usposabljanj in izobraževanj)
2006 - računalniško vodenje Vojaškega svetovnega prvenstva v judu v
Vinkovcih (HR)
2005 - vodja tekmovanja na Evropskem mladinskem prvenstvu v Zagrebu (HR)
2000 - 2004 - članica Nadzornega odbora Judo zveze Slovenije
2000 - 2004 - predsednica Komisije JZS za Šolski šport
2000 - danes - sodelovanje pri organizaciji posvetov, seminarjev in
usposabljanj, ki jih organizirajo strokovne komisije JZS ter izvedba predavanj
(predvsem organizacijo tekmovanj, tekmovalne sisteme, sodniška pravila),
opravljanje delo delegata na uradnih tekmovanjih JZS
2017 - članica Organizacijskega odbora mladinskega Evropskega prvenstva v
Mariboru
2013 - članica Organizacijskega odbora Mladinskega svetovnega prvenstva v
judu v Ljubljani
2004 - sem bila članica Organizacijskega odbora Evropskega prvenstva za
mlajše člane in mlajše članice, ki je bilo v Ljubljani
2002 - članica Organizacijskega odbora članskega Evropskega prvenstva v
Mariboru
1997 - članica Organizacijskega odbora mladinskega Evropskega prvenstva v
Ljubljani
DELOVANJE V JUDO ZVEZI
LJUBLJANA

1997 - 2004; predsednica Judo zveze Ljubljana
2004 - 2014; predsednica Nadzornega odbora Judo zveze Ljubljana

Stran 2 - Curriculum vitae

Nuša Lampe

