Regulamin nadawania stopni trenerskich
Polski Związek Bobslei I Skeletonu
1. Szkoleniowcem PZBiS jest osoba przygotowana do prowadzenia zajęć w bobslejach i
skeletonie w sposób rekreacyjny i wyczynowym, która wypełniła wszystkie kryteria i
potwierdziła wiedzę na egzaminie organizowanym przez Polski Związek Bobslei i
Skeletonu lub przez inne instytucje działające z upoważnienia PZBiS.
2. W systemie PZBiS wyróżniamy stopnie trenerskie w bobslejach:
2.1
trener bobslei- C
2.2
trener bobslei- B
2.3
trener bobslei- A
3. W systemie PZBiS wyróżniamy stopnie trenerskie w skeletonie:
3.1
trener skeletonu- C
3.2
trener skeletonu- B
3.3
trener skeletonu- A
4. System szkoleniowy przewiduje 3 ścieżki zdobywania uprawnień trenerskich.
4.1
Ścieżka I - rozpoczyna się obowiązkowym kursem przygotowawczym na
najniższy stopień trenerski, po którym następuje egzamin na stopień trenera C, dalej
kolejne kursy na wyższe szczeble i odpowiednie do kwalifikacji egzaminy.
4.2
Ścieżka II – zawodnicza. Osoby mające odpowiednie wyniki własne mogą
przystąpić do egzaminu, jednak z pominięciem uczestnictwa w kursie
przygotowawczym.
4.3
Ścieżka III – wyniki wychowanków. Osoby, które wyszkoliły odpowiednią ilość
zawodników- medalistów, mogą wnioskować o nadanie im tytułu szkoleniowca, jeśli
osiągnięcia sportowe ich podopiecznych wypełniają normy zakreślone dla
odpowiedniego poziomu.
5. Warunkiem wspólnym ubiegania się o stopnie trenerskie jest spełnienie poniższych
wymagań:
5.1
ukończony 18. rok życia,
5.2
wykazanie się co najmniej średnim wykształceniem,
5.3
złożenie oświadczenia o tym, że nie było się skazanym prawomocnym
wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 41 ustawy o sporcie (Dz.
U. z 014 r., poz.715)
5.4
przedstawienie ważnego ubezpieczenia od OC w związku z wykonywaniem
zawodu
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6. Wymagania dotyczące ubiegania się o poszczególne stopnie, ujednolicone na
wszystkich dyscyplin.
Kategoria/
Ścieżka
ü
Trener C

ü
ü

ü
Trener B
ü
ü
ü

ü
Trener A
ü
ü

Ścieżka I
Standardowa
Obowiązkowe
szkolenie kat. C
egzamin kat. C
Certyfikat zdania
egzaminupoziomu C
Udokumentowany
1 rok pracy na
licencji C
Ukończenie kursu
B
Egzamin B
Certyfikat zdania
egzaminupoziomu B
Udokumentowane
3 lata pracy na
licencji B
Ukończenie kursupoziom A
Egzamin A

ü

ü

ü

ü
ü
ü

ü

ü
ü

Ścieżka II
Ścieżka III
Zawodnicza
Wynikowa
Udokumentowana
Szkoleniowiec prowadził
Mistrzowska klasa
Reprezentacje jako
sportowa w danej
trener główny na
dyscyplinie
Pucharze Europy
Certyfikat trenera
Prowadził Reprezentacje
kat. C w danej
jako trener główny na
dyscyplinie.
Pucharze Świata,
Udokumentowany Mistrzostwach Świata i
1 rok pracy na
Mistrzostwach Europy
licencji C
Ukończenie kursu
B
Egzamin B
Certyfikat zdania
Prowadził Reprezentacje
egzaminujako trener główny na
poziomu B
Igrzyskach Olimpijskich
Udokumentowane
3 lata pracy na
licencji B
Ukończenie kursupoziom A
Egzamin A

7. Wymagania dotyczące egzaminów oraz szkoleń zostaną unormowane odrębnymi
przepisami
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