LUBELSKA UNIA SPORTU
20-029 LUBLIN ul. M.C. Skłodowskiej 5
Tel. (81) 444 – 69 - 90 ; Tel./Fax. (81) 444 – 69 -91
www.lus.org.pl
e-mail: lus@lus.org.pl

2002

Bank PeKao S.A. 55 1240 5497 1111 0000 5004 2311
Regon 432661997
NIP 712-28-02-371
KRS 0000144595

Członek Polskiej Federacji
Sportu Młodzieżowego
od 2005 roku.

Realizator zadań zleconych przez
Samorząd Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki
w zakresie programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo.

Nasz znak : LUS / 112 / 12 / 2011 / BT

Lublin, dnia 02-12-2011 r.

Prezes/Dyrektor
Wojewódzkiego/Okręgowego Związku Sportowego/Klubu Sportowego
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Trenerzy koordynatorzy kadry wojewódzkiej juniorów i młodzików
rekomendowani przez WZS/OZS/KS na 2012 r.
dot: Konferencji metodyczno-szkoleniowej pt. „Ocena szkolenia w 2011 roku, Założenia organizacyjnofinansowe zadań z FRKF dotyczących sportu młodzieżowego oraz sportu osób niepełnosprawnych prowadzonych przez Departament Sportu Wyczynowego” oraz zintegrowanego Programu Samorządu Województwa Lubelskiego na rok 2012.
W związku z planowanymi zmianami w zakresie organizacji, finansowania i dokumentacji
szkolenia
kadr
wojewódzkich
przy
realizacji
zintegrowanego
„Programu
szkolenia
i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo województwa lubelskiego
w roku 2012 ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Lubelskiego”,
Lubelska Unia Sportu w Lublinie serdecznie zaprasza trenerów koordynatorów kadr wojewódzkich
juniorów i młodzików rekomendowanych przez wojewódzkie/okręgowe związki sportowe i kluby sportowe
oraz do udziału w Konferencji metodyczno-szkoleniowej dla trenerów kadr wojewódzkich juniorów
i młodzików oraz przedstawicieli WZS/OZS/KS.
Konferencja odbędzie się w dniu 17.12.2011 r. (sobota)
w sali konferencyjnej PZMot. ul. B. Prusa 8 w Lublinie (szczegółowy program poniżej).
Uprzejmie prosimy osoby uprawnione w OZS/WZS o przesłanie rekomendacji na trenera
koordynatora w danym sporcie dla KW Juniora i Młodzika na 2012 r. i przekazanie do LUS
w nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia b.r. oraz zgłoszenia osób do udziału w Konferencji
z Waszego Związku: listownie, pocztą elektroniczną j.lipski@lus.org.pl i lus@lus.org.pl lub faksem
(81) 444-69-91.
Brak rekomendacji i zgłoszenia w szkoleniu będzie równoznaczne z rezygnacją Waszego sportu
ze szkolenia w tych kategoriach wiekowych w 2012 r.
Wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o zapoznanie się „Programem: szkolenie
i współzawodnictwo sportowe młodzieży uzdolnionej oraz sport osób niepełnosprawnych w 2012 roku”
(zał.).
Z uwagi na ważność poruszanych spraw obecność trenerów koordynatorów kadry wojewódzkiej
juniorów i młodzików jest obowiązkowa.

załączniki:
-

Założenia organizacyjno-finansowe MSiT
wniosek rekomendacji na 2012 r.
ankieta trenerska
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PROGRAM
Konferencji metodyczno-szkoleniowej dla trenerów koordynatorów kadr wojewódzkich
p.t. Ocena szkolenia w 2011 roku, Założenia organizacyjno-finansowe zadań z FRKF
dotyczących sportu młodzieżowego oraz sportu osób niepełnosprawnych prowadzonych
przez Departament Sportu Wyczynowego”
oraz zintegrowanego Programu Samorządu Województwa Lubelskiego na rok 2012.

Lublin, 17.12.2011 roku
- przyjazd i rejestracja uczestników do godz. 9,45

•

godz. 10,00 – 10,45
Wnioski z przeprowadzonych kontroli akcji szkoleniowych KWJ i KWM w 2011 r.
Maciej Powała-Niedźwiecki - koordynator wojewódzki,

•

godz. 10,45 – 11,15
Wnioski z analizy Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej 2011
Maciej Powała-Niedźwiecki – koordynator wojewódzki,

•

godz. 11,15 – 11,30
Przerwa kawowa

•

godz. 11,30 – 12,00
Realizacja planu szkoleniowego KWJ i KWM MSiT w 2011 r.
Zbigniew Zbroński,

•

godz. 12,00 – 13,00
Wnioski w zakresie dokumentowania i rozliczania akcji szkoleniowych w 2011 r. oraz zmiany
i wymagania w tym zakresie w 2012 r.
Magdalena Iwaszczuk, Zbigniew Zbroński, Maciej Powała-Niedżwiecki,

•

godz. 13,00 – 13,30
Dyskusja

•

godz. 13,30 – 14,15
Obiad

•

•

•

•

godz. 14,15 – 15,30
Przedstawienie
założeń
organizacyjno-finansowych
„Programu:
szkolenia
i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej w 2012 r.” MSiT oraz zintegrowanego
„Programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo
województwa lubelskiego w 2012 r.” Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie (planowanie
szkolenia sportowego, praktyczny pokaz korzystania z tabeli przestawnej przy analizie
wyników sportowych, wymagana dokumentacja organizacyjno – szkoleniowa dla KW w 2012 r.)
Dariusz Piotrowski – PFSM, Bogusław Trojan, Jerzy Lipski, Zbigniew Zbroński
godz. 15,30 – 16,15
Dyskusja c.d.
godz. 16,15 – 17,00
Podsumowanie konferencji i wręczenie powołań na trenerów kadry wojewódzkiej na 2012 r.
Bogusław Trojan
godz. 17,00 – 18,00
Kolacja

Konferencja szkoleniowa jest finansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Prezes
Lubelskiej Unii Sportu
/ - / Bogusław Trojan
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