ZAKRES CZYNNOŚCI Kierownika Wyszkolenia
Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu
1. Ponosi bezwzględną odpowiedzialność przed Zarządem Związku reprezentowanym przez
Wiceprezesa ds. sportu za prawidłową organizację i realizację przyjętych wcześniej przez
Zarząd Związku programów szkoleniowych zawodników powołanych do kadr narodowych
we wszystkich grupach wiekowych.
2. Reprezentuje wszystkich trenerów szkolących zawodników będących w kadrze narodowej
wobec Zarządu Związku i na zewnątrz.
3. Bezpośrednio nie odpowiada za osiągnięte wyniki zawodników kadry narodowej.
4. Podlegają jemu wszyscy trenerzy kadr narodowych (grup szkoleniowych, z OZBiS-ów i
klubów), którzy prowadzą bezpośrednie szkolenie zawodników, będących w kadrach
narodowych we wszystkich kategoriach wiekowych w zakresie organizacji i przebiegu
szkolenia. Muszą się dostosować do określonych wytycznych organizacyjnych szkolenia
wspólnych dla danej grupy zawodników (np. centralny sprawdzian, zgrupowania lekarskie,
wspólne zgrupowania, itp.),
5. Trenerzy szkolący zawodników, będących w kadrach podlegają Kierownikowi Wyszkolenia w
zakresie opracowywania planu szkoleniowego prowadzonych przez siebie zawodników,
będących w kadrze narodowej, a nie podlegają w zakresie realizacji merytorycznej planu
szkoleniowego.
6. Ponadto do obowiązków Kierownika Wyszkolenia należy:
- opracowanie i przedstawienie materiałów roboczych w zakresie szkolenia sportowego
kadr narodowych, grup szkoleniowych i indywidualnych zawodników kadry narodowej
dla potrzeb Prezesa i Zarządu Związku;
- przygotowanie propozycji decyzji sportowo - szkoleniowych do Zarządu Związku;
- realizacji koncepcji rozszerzania zasięgu dyscyplin Związku o nowe kluby, trenerów,
zawodników.
- przedstawianie Zarządowi Związku propozycji imiennych trenerów grup szkoleniowych,
będących w kadrze narodowej i finansowanych przez Związek;
- nadzór nad opracowaniem i przygotowaniem planów szkoleniowych przez
poszczególnych trenerów dla kadr narodowych, grup szkoleniowych i indywidualnych
zawodników kadry narodowej;
- przygotowanie dokumentów oraz nadzór nad realizacją umów z Ministerstwem Sportu i
Turystyki
- nadzór nad realizacją programów szkoleniowych w Szkołach Mistrzostwa Sportowego;
- przeprowadzanie selekcji zawodników do kadry, reprezentacji na główne imprezy;
- planowanie, organizowanie i nadzorowanie konsultacji szkoleniowych, zgrupowań
treningowych w kraju i za granicą, planowanie i koordynacja wyjazdów Reprezentacji
Polski na zawody zagraniczne
- przygotowywanie sprawozdań z realizacji szkolenia (akcyjnych oraz po sezonie)
- koordynowanie i naborów nowych zawodników
- współpraca z instytucjami sportowymi i realizacja zleceń z Zespołu MetodycznoSzkoleniowego i Departamentu Sportu Wyczynowego/Powszechnego.
- współpraca z organizatorami Mistrzostw Polski i innych imprez sportowych
- współpraca z komisją sportową IBSF
- nadzór nad przyznawaniem klas sportowych, współpraca przy opracowywaniu
wytycznych sportowych i nadzór nad ich prawidłowym stosowaniem
- nadzór nad procesem szkolenia we wszystkich dyscyplinach sportowych oraz
kategoriach wiekowych, a w szczególności nadzór nad realizacją akcji szkoleniowych z
przygotowywaniem korekt planów i zgłaszaniu ich z odpowiedniej formie i terminie.
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