REGULAMIN POWOŁYWANIA ORAZ ZAKRES OBOWI ZKÓW
TRENERA KADRY NARODOWEJ/REPREZENTACJI AEROKLUBU POLSKIEGO
Zatwierdzony
Uchwał Zarz du Aeroklubu Polskiego
Nr 388/25/XVI/2008 z dnia 12.11.2008r.

Regulamin powoływania
oraz zakres obowi zków Trenera Kadry Narodowej w dyscyplinach sportu lotniczego
I.

Warunki powoływania Trenera Kadry Narodowej / Reprezentacji Aeroklubu
Polskiego.
1. Kandydatów do funkcji Trenera proponuje Komisja Specjalno ciowa Aeroklubu
Polskiego.
Dyrektor Sportowy Aeroklubu Polskiego przedstawia propozycje do zatwierdzenia
przez Zarz d Aeroklubu Polskiego.
2. Z uwagi na zbli on ilo zawodników przynale nych do Kadry Narodowej Aeroklubu
Polskiego oraz do Reprezentacji Aeroklubu Polskiego, Trener Kadry Narodowej
Aeroklubu Polskiego jest jednocze nie Trenerem Reprezentacji Aeroklubu Polskiego.
3. Zarz d Aeroklubu Polskiego po rozpatrzeniu kwestii formalnych zwi zanych z
kwalifikacjami osoby maj cej obj
funkcj Trenera Kadry Narodowej Aeroklubu
Polskiego, zatwierdza rekomendowan przez Komisj kandydatur . W przypadku
zaistnienia braków formalnych, przedstawia t kwesti Komisji celem uzupełnienia.

II.

Wymogi formalne dla kandydata do pełnienia funkcji Trenera Kadry Narodowej
Aeroklubu Polskiego.
1. Wykształcenie minimum rednie;
2. Uprawnienia instruktora lub trenera w danej dyscyplinie sportu;
3. Do wiadczenie wynikaj ce z uczestnictwa lub organizacji zawodów rangi Mistrzostw
Polski, Europy lub wiata;
4. Dyplom trenera wg zapisów lub uko czony kurs Instruktora Sportu;
5. Dobra znajomo j zyka angielskiego w mowie i pi mie;
6. Przedstawienie Dyrektorowi Sportowemu Aeroklubu Polskiego w formie pisemnej,
koncepcji zespołu szkoleniowego, propozycji rocznego planu szkoleniowego,
wst pnych zało e techniczno-taktycznych dla Kadry / Reprezentacji i uzyskanie
aprobaty Dyrektora Sportowego Aeroklubu Polskiego dla wymienionych dokumentów;
7. Dorobek w pracy szkoleniowej.

III. Zakres obowi zków Trenera Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego.
1. Współpraca w opracowywanie projektów i nowelizowaniu regulaminów powoływania
kadry narodowej i reprezentacji na mistrzostwa wiata i Europy.
2. Opracowywanie składów kadry narodowej oraz reprezentacji na zawody
mi dzynarodowe, mistrzostwa Europy i wiata, przedstawiania do przyj cia przez
Komisj Specjalno ciow Aeroklubu Polskiego a nast pnie przez Zarz d Aeroklubu
Polskiego.
3. Współpraca w przygotowywaniu wymaganych dokumentów organizacyjnometodycznych, sprawozdawczych, trenerskich i regulaminów.
4. Opracowywanie zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Sportu i Turystyki dokumentacji
zwi zanej z realizacj zada zleconych przygotowawczych do mistrzostw wiata i
Europy, w tym stypendiów:
a) zało e startu w poszczególnych mistrzostwach wiata oraz mistrzostw Europy
oraz stypendiów;
Strona 1 z 2

REGULAMIN POWOŁYWANIA ORAZ ZAKRES OBOWI ZKÓW
TRENERA KADRY NARODOWEJ/REPREZENTACJI AEROKLUBU POLSKIEGO

b) rocznych planów organizacji szkolenia oraz rocznych planów startu dla
zawodników kadry i reprezentacji;
c) opracowywanie programów szkolenia kadry i reprezentacji na dany rok;
d) ocen startu w mistrzostwach wiata oraz mistrzostwach Europy;
e) sporz dzanie corocznych analiz, podsumowa i oceny udziału zawodników kadry
narodowej we współzawodnictwie mi dzynarodowym na potrzeby własne i
jednostek nadrz dnych.
5. Nadzorowanie prowadzenia dokumentacji treningowej przez zawodników kadry
narodowej otrzymuj cych stypendia sportowe.
6. Opracowywanie wspólnie z pracownikiem merytorycznym kalendarza sportowego
Aeroklubu Polskiego i przedstawiania do przyj cia przez Komisj Specjalno ciow
Aeroklubu Polskiego, a nast pnie przez Zarz d Aeroklubu Polskiego.
7. Współpraca przy organizacji i przeprowadzaniu zgrupowa i konsultacji szkoleniowych
dla zawodników kadry narodowej.
8. Pomoc przy wydawaniu podr czników metodycznych i przepisów w zakresie sportu
lotniczego.
9. Nadzór nad wykorzystaniem sprz tu pozostaj cego w dyspozycji Kadry Narodowej
Aeroklubu Polskiego i zarz dzanie tym sprz tem.
10. Stała współpraca z Dyrektor Sportowym Aeroklubu Polskiego, raportowanie post pów i
niezgodno ci zwi zanych z funkcjonowaniem Kadry Narodowej / Reprezentacji
Aeroklubu Polskiego, wydatkowania bud etu, udziału w zgrupowaniach, zawodach.
11. Trener Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego podlega bezpo rednio Dyrektorowi
Sportowemu Aeroklubu Polskiego”.
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