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Członek Polskiej Federacji
Sportu Młodzieżowego
od 2005 roku.

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

Lublin, dnia 26.11.2012 r.

PROGRAM
Konferencji metodyczno-szkoleniowej dla trenerów koordynatorów kadr wojewódzkich
juniorów i młodzików
pt. „Ocena szkolenia w 2012 roku oraz Założenia organizacyjno-finansowe zadań z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczących sportu młodzieżowego oraz sportu osób niepełnosprawnych
prowadzonych przez Departament Sportu Wyczynowego. Program: szkolenie
i współzawodnictwo sportowe młodzieży uzdolnionej i osób niepełnosprawnych w 2013 roku”
Celem konferencji jest przedstawienie i omówienie wniosków wynikających ze szkolenia kadr wojewódzkich,
przygotowania materiałów sprawozdawczych do rozliczenia zadania realizowanego w 2012 r.
oraz wymogów organizacyjno-szkoleniowych i finansowych Założeń.
Termin: 15.12.2012 (sobota)
Miejsce: sala konferencyjna, Polski Związek Motorowy, Restauracja Finezja,
ul. B. Prusa 8 w Lublinie
Przewidywany czas trwania: 8 – 10 godz.
Program konferencji:
- przyjazd i rejestracja uczestników do godz. 9,45
•

godz. 10,00 – 10,15
Wnioski z przeprowadzonych kontroli akcji szkoleniowych KWJ i KWM w 2012 r. –
Maciej Powała-Niedźwiecki - koordynator wojewódzki,

•

godz.10,15- 11.00
Wnioski z analizy Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej 2012 –
Maciej Powała-Niedźwiecki - koordynator wojewódzki,

•

godz. 11,00 – 11,15
Przerwa kawowa

•

godz. 11,15-12,00
Realizacja planu szkoleniowego KWJ i KWM MSiT w 2012 r. –
Zbigniew Zbroński,

•

godz. 12,15 – 13,15
Wnioski w zakresie dokumentowania i rozliczania akcji szkoleniowych w 2012 r.
oraz zmiany i wymagania w tym zakresie w 2013 r. –
Magdalena Iwaszczuk, Zbigniew Zbroński, Maciej Powała-Niedźwiecki,

•

godz. 13,15 – 13,45
Dyskusja

•

godz. 13,45 – 14,30
Obiad

•

•

godz. 14,30 – 15,15
Przedstawienie założeń organizacyjno-finansowych „Programu : szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej w 2013 r.” MSiT oraz zintegrowanego „Programu szkolenia
i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo województwa lubelskiego
w 2013 r.” Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie (planowanie szkolenia sportowego, praktyczny pokaz
korzystania z tabeli przestawnej przy analizie wyników sportowych, wymagana dokumentacja organizacyjnoszkoleniowa dla KW w 2013 r.) Bogusław Trojan, Jerzy Lipski, Zbigniew Zbroński – LUS
godz. 15,15- 15,45
Dyskusja c.d.
godz. 15.45 – 16.30
Badania diagnostyczne jako element naboru do kadr wojewódzkich
– dr Andrzej Krychowski

•

godz. 16,30-17.00
Podsumowanie konferencji
Bogusław Trojan
godz. 17,00
- kolacja

Z uwagi na ważność poruszanych spraw obecność trenerów koordynatorów KWJ i KWM jest obowiązkowa.
W terminie do 10.12.2012 r prosimy potwierdzić swój udział na adres e-mail:
m.powala-niedzwiecki@lus.org.pl lub tel. kom. 603 888 697, fax. (81) 444-69-91.
Konferencja szkoleniowa jest dofinansowana ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Prezes
Lubelskiej Unii Sportu
/ - / Bogusław Trojan

