WYDZI AŁ SZKOLENI A

Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Wyczółkowskiego 6/14
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 738 68 69
e-mail: lozts@pzts.pl
www.lozts.republika.pl

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu LOZTS
nr 14/Z/2017
z dnia 16 lutego 2017 r.

REGULAMIN

WYDZIAŁU SZKOLENIA

LUBUSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU
TENISA STOŁOWEGO
w Gorzowie Wielkopolskim
na kadencję 2016 - 2020

§1
Wydział Szkolenia jest organem wykonawczym Lubuskiego OZTS powołanym do prowadzenia
spraw szkoleniowych i trenerskich na terenie działalności Związku.
§2
Działalnością Wydziału kieruje Przewodniczący.
§3
Do zakresu działalności Wydziału należy:
1. Realizacja ustalonych przez LOZTS głównych kierunków oraz wytycznych obejmujących
szkolenie w tenisie stołowym.
2. Realizacja uchwał i wniosków LOZTS w zakresie systemu szkolenia w tenisie stołowym.
3. Pomoc i ocena pracy szkoleniowej w klubach województwa Lubuskiego.
4. Szkolenie i dofinansowanie kadry trenerskiej województwa Lubuskiego.
5. Szkolenie i doskonalenie kadry trenersko-instruktorskiej, zgodnie z konwencją ETTU
i ITTF, wymogami PZTS.
6. Organizacja konferencji, narad, kursów i szkoleń o tematyce tenisa stołowego.
7. Nadzór i ocena działalności szkoleniowej w klubach województwa Lubuskiego.
8. Współpraca z ośrodkami i uczelniami związkowymi z kształceniem kadry trenerskoinstruktorskiej i rozwojem tenisa stołowego.
9. Opiniowanie instruktorów i trenerów pracujących w klubach na wniosek zainteresowanych.
10. Wnioskowanie kierunków działań w procesie szkolenia dzieci i młodzieży.
11. Opracowanie i wdrażanie selekcji uzdolnionych zawodników do kadr wojewódzkich.
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12. Opracowanie i analiza programów szkoleniowych realizowanych na obozach i konsultacjach organizowanych przez Związek.
13. Wnioskowanie obsady kadry trenerskiej LOZTS.
14. Ocena wyników osiąganych przez zawodników LOZTS w kraju i na świecie.
15. Składanie zapotrzebowania do Zarządu LOZTS na zakup sprzętu sportowego, pomocy
naukowych i materiałów szkoleniowych.
16. Współpraca z Wydziałami Szkolenia innych województw.
17. Nadzór i pomoc w realizacji programu szkolenia kadr wojewódzkich.
§4
Wydział Szkolenia realizuje swe funkcje we współpracy z innymi Wydziałami i Komisjami
LOZTS.
§5
W posiedzeniach Wydziału mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
LOZTS.
§6
Kadencja Wydziału Szkolenia jest równa kadencji zarządu LOZTS
§7
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi LOZTS.
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