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OSNOVNI PODACI:              

Rođena:     10.travnja 1977., u Zagrebu, Hrvatska 

Adresa:     Dežmanova 8, 10000 Zagreb, Hrvatska 

Telefon:     + 385  1  4645347 

Mob:                           + 385 98 9138193 

Fax:      + 385  1  4645347 

E-mail ivanajakupcevic@gmail.com, ijakupcevic@yahoo.com 

                              

 

 

ŠKOLOVANJE: 

2011.-  doktorski studij Kineziloškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

1995.-2010. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, zvanje prof. fizičke kulture, 

usmjerenje rekreacija 

1991.-1995.  XI. gimnazija u Zagrebu 

2002. završila tečaj za trenere klizanja pri akademiji za osposobljavanje kadrova 

pri HOO 

2002.  završila obuku i položila ispit za kabinsko osoblje u Criatia airlines 

              7 mjeseci radila kao kabinsko osoblje u Croatia airlines 

 

DODATNO ŠKOLOVANJE: 

2014. sudjelovanje u ISU razvojnom projektu Ostrava 2014-2018 

2012.  položila ispit za ISU tehničkog specijalista - sportski parovi 

2011. sudjelovanje na seminaru “Consistent excellence in sport”, J. and M. Hanin 

2011. sudjelovane na međunarodnom razvojnom seminaru za sportske parove 

2010.  sudjelovanje na seminaru “Optimization of level of success at Olympic 

athletes”,J.and M. Hanin 

2008. položila ispit za ISU tehničkog specijalista - solo klizanje  

2007. sudjelovanje na seminaru umjetničkog klizanja pod vodstvom prof. Alexei Mishin 

2002. sudjelovane na međunarodnom razvojnom seminaru za sportske parove 

2004-2015 edukacija kroz sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji “Kondicijska 

priprema sportaša” 

 

RADNI ODNOS: 

01 listopada 2002    Klizački klub “Leda”  

01 listopada 2009     Zagrebački klizački savez  

01 siječanja 2012 – 31 prosinca 2012 trener mlađih dobnih kategorija HOO 

01 January 2007 – 31 December 2008 trener mlađih dobnih kategorija HOO 

27 veljače 2002 – 3 srpnja 2002  Croatia Airlines 

od 2000.      honorarno radila kao trener pomoćnik 

 

Osvojeni brojni naslovi najboljeg kluba umjetničkog klizanja, pojedinačni uspjesi klizačica 

na domaćim i međnarodnim natjecanjima u svim kategorijama. 

 

UMIJEĆA: 

Kompjuterske vještine   znanje MS Office paketa 

Strani jezici    Engleski: aktivno, u govoru i pismu 

     Njemački: aktivno, u govoru i pismu  

     Slovenski: aktivno, u govoru i pismu 

     Ruski: aktivno u govoru 

 

HOBIJI: 

Skijanje  

Ronjenje sa bocama TD, RD, AWD, AD, OWD 
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TRENERSKI REZULTATI: 

- “Leda” je najuspješniji klizački klub posljednjih nekoliko godina na Prvenstvu Hrvatske 

što je zasluga cijelog tima stručnjaka koji se bavi sa klizačima i klizačicama kluba. 

- “Ledini” klizači osvojači su brojnih medalja na dosadašnjim Prvenstvima Hrvatske i 

međunarodnim natjecanjima 

Od najvećih treneriskih rezultata želim istaknuti uspijeh svoje seniorke Mirne Librić koja 

je višegodišnja prvakinja Hrvatske te naznačiti da su moji klizači nastupali na brojnim  

Europskim, Svjetskim i Svjetskim juniorskim prvenstvima, da su troje predstavljali 

Hrvatsku na EYOWF-u (2007, 2011, 2013) te da su mnogi osvajali medalje na 

Europskom kriteriju neslužbenom Europskom kupu u umjetničkom klizanju. 

Mnogi klizači I klizačice imaju kategorizaciju HOO te su pojedini nosioci HOO razvojnih 

programa. 

“Ledini” klizači I klizačice pokazuju kontinuirani napredak što je vjerujem rad svih u 

našem timu a nadam se da ćemo ubrzo postići I zapaženije rezultat. 

 

NATJECATELJSKI REZULTATI: 

 

2000. 23. mjesto na Svjetskom prvenstvu u umjetničkom klizanju, Nica, Francuska  

2. mjesto na Prvenstvu Hrvatske u umjetničkom klizanju Zagreb, Hrvatska 

1999. 1. mjesto na Prvenstvu Hrvatske u umjetničkom klizanju Zagreb, Hrvatska 

 (nisam nastupala zbog povrede) 

1998. 25. mjesto na Zimskim Olimpijskim igrama, Nagano, Japan 

16. mjesto u kvalif. na Svjetskom prvenstvu u umj. klizanju, Minneapolis, USA                

19. mjesto na Europskom prvenstvu u umjetničkom klizanju Milano, Italija 

 1. mjesto na Prvenstvu Hrvatske u umjetničkom klizanju Zagreb, Hrvatska 

1997. 29. mjesto na Svjetskom prvenstvu u umjetničkom klizanju, Lausanne, Švicarska 

27. mjesto na Europskom prvenstvu u umjetničkom klizanju, Paris, Francuska 

1. mjesto na Prvenstvu Hrvatske u umjetničkom klizanju, Zagreb, Hrvatska 

5. mjesto na međunarodnom natjecanju “Zlatna pirueta”,Zagreb, Hrvatska 

 4. mjesto na natjecanju “A.Nepela”, Bratislava, Slovačka   

9. mjesto na natjecanju “K.Schaafer”, Beč, Austrija  

1996. 29. mjesto na Svjetskom prvenstvu u umjetničkom klizanju, Edmonton, Kanada 

28. mjesto na Europskom prvenstvu u umjetničkom klizanju, Sofija, Bugarska 

9. mjesto na međunarodnom natjecanju ”Zlatna pirueta”. Zagreb, Hrvatska 

1. mjesto na Prvenstvu Hrvatske u umjetničkom klizanju, Zagreb, Hrvatska 

2. mjesto na natjecanju «Slovenia Open», Jesenice, Slovenija 

1995. 27. mjesto na Svjetskom prvenstvu u umj. klizanju, Birmingham, Engleska 

25. mjesto na Europskom prvenstvu u umjetničkom klizanju,Dortmund,Njemačka   

1. mjesto na Prvenstvu Hrvatske u  umjetničkom klizanju, Zagreb, Hrvatska 

5. mjesto na međunarodnom natjecanju “Zlatna pirueta” Zagreb, Hrvatska 

12. mjesto na međunarodnom natjecanju «Finlandia Trophy» Helsinki, Finska 

 1. mjesto na natjecanju «Slovenia Open», Jesenice, Slovenija 

1994. 2.mjesto na Prvenstvu Hrvatske u  umjetničkom klizanju, Zagreb, Hrvatska  

5. mjesto na međunarodnom natjecanju “Zlatna pirueta” Zagreb, Hrvatska 

 8. mjesto na natjecanju «Triglav trophy», Jesenice, Slovenija 

 3. mjesto na međunarodnom natjecanju “Zlatni medvjed” (J) Zagreb, Hrvatska 

1993. 2. mjesto na Prvenstvu Hrvatske u  umjetničkom klizanju, Zagreb, Hrvatska 

6. mjesto na međunarodnom natjecanju “Zlatna pirueta” Zagreb, Hrvatska 

 13. mjesto u kvalif. na Svjetskom juniorskom prvenstvu, Seoul, Korea 

 15. mjesto u kvalif. na Europskom prvenstvu u umj., Helsinki, Finska   

1992. 3. mjesto na Prvenstvu Hrvatske u  umjetničkom klizanju, Zagreb, Hrvatska 

2. mjesto na međunarodnom natjecanju “Zlatna pirueta” Zagreb, Hrvatska 

 


