
Regulamin Wydziału Szkolenia WMZPS 

 
1. Przewodnictwo Wydziału Szkolenia sprawuje Wiceprezes do spraw szkolenia przy 

pomocy członków Zarządu. 

2. Do zakresu działalności Wydziału Szkolenia należy: 

2.1. opracowywanie harmonogramu pracy Wydziału Szkolenia w danym roku 

szkoleniowym, 

2.2. koordynowanie regulaminów, systemów i terminarzy zawodów mistrzowskich 

pod kątem zgodności i  celowością planów szkolenia, 

2.3. zatwierdzenie założeń szkoleniowych dla klubów, po uprzednim 

przeanalizowaniu planów szkoleniowych złożonych przez kluby sportowe (roczne 

i perspektywiczne),  

2.4. wyznaczanie kierunków szkolenia dzieci i młodzieży, po uprzednim 

przedstawieniu  przez Kluby, planów organizacyjno-szkoleniowych sekcji 

klubowych, 

2.5. przedstawienie propozycji zawodów do kalendarza imprez sportowych Związku, 

2.6. przygotowanie materiałów do komunikatów, zarządzeń i uchwał WMZPS w  

sprawach szkolenia, 

2.7. koordynowanie prac oraz kontrola szkolenia w Siatkarskich Ośrodkach 

Sportowych,  

2.8. sprawowanie opieki i kontrolowanie szkolenia dzieci i młodzieży w klubach,  

2.9. opracowywanie wniosków do Zarządu dotyczących powołania Trenerów Kadr 

Wojewódzkich, 

2.10. zatwierdzanie planów szkolenia kadr wojewódzkich przestawionych przez 

trenerów odpowiedzialnych za szkolenie, 

2.11. opiniowanie i przedstawianie do zatwierdzenia przez Zarząd imiennych 

reprezentacji województwa,  

2.12. systematyczne szkolenie i doszkalanie instruktorów i trenerów, 

2.13. powołanie Ośrodków Regionalnych zajmujących się doszkalaniem instruktorów 

i trenerów,  

2.14. prowadzenie ewidencji instruktorów i trenerów pracujących w klubach,   

2.15. zatwierdzanie preliminarzy finansowych oraz składów osobowych zgrupowań 

Kadry  Województwa, 

2.16. podejmowanie kroków w celu rozszerzenia szkolenia dzieci i młodzieży w  

szkolnictwie poprzez: 

a. napisanie programów nauczania, 

b. tworzenie klas sportowych, w określonych miastach, 

c. stworzenie systemu zawodów mistrzowskich, 

2.17. opiniowanie wniosków programu Animator Sportu (współpraca z  WSZS) 

2.18. szkolenie instruktorów i trenerów, w celu tworzenia nowych sekcji w Klubach 

i/lub tworzenie nowych Klubów,  

2.19. w okresie ferii szkolnych, organizowanie szkoleń trenerów - pod hasłem: Piłka 

Siatkówka Sportem Narodowym,  

2.20. przekazywanie materiałów szkoleniowych za pośrednictwem strony 

www.wmzps.pl, 

2.21. współpraca z Wydziałem Sędziowskim przy doszkalaniu i szkoleniu Sędziów, 

2.22. współpraca z Wydziałem Siatkówki Plażowej w sprawach                

szkoleniowych i organizacyjnych. 

3. Wiceprezes ds. szkolenia będący Przewodniczącym Wydziału Szkolenia składa 

sprawozdanie Zarządowi WMZPS z działalności Wydziału za dany roku. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd WMZPS w dniu 

14.01.2013.    

 

 
 

http://www.wmzps.pl/

