Załącznik nr 4 do uchwały IV 43 2016
z dnia 17.11.2016 .

REGULAMIN RADY TRENERÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU
PIŁKI NOZNEJ

Na podstawie & 30 pkt 1 ust. 9 i 10 statutu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
postanawia się, co następuje :
&1

Rada Trenerów Wlkp. ZPN , zwana dalej Radą, jest organem wykonawczym Związku,
działającym na rzecz podnoszenia poziomu polskiego piłkarstwa i reprezentującym
wszystkich trenerów i instruktorów pracujących na terenie działania Wlkp. ZPN.
&2
Rada składa się z 7- 15 osób, w tym z Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza Wydziału, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Wlkp. ZPN na
wniosek Przewodniczącego Rady.
&3
Całokształtem prac i działalnością Rady kieruje na bieżąco jej Przewodniczący, a w
razie jego nieobecności, upoważniony przez niego Członek Rady
&4
Podział funkcji w Radzie Trenerów ustala się na pierwszym jej posiedzeniu.
&5
Zmiany w składzie Rady mogą być dokonywane na podstawie uchwały Zarządu Wlkp.
ZPN, na wniosek Przewodniczącego Rady Trenerów.
&6
Członkowie Rady trenerów pełnią swoje funkcje społecznie.
&7
Każdy członek Rady zobowiązany jest do sumiennego i zgodnego z regulaminem
wykonywania przyjętych na siebie obowiązków.
&8
Posiedzenie Rady zwołuje z własnej inicjatywy Przewodniczący lub z jego
upoważnienia inny członek Rady, co najmniej raz na 6 miesięcy.

&9
Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu Rady Trenerów skutkować
będzie wykluczeniem z listy członków Rady. W zwolnione w ten sposób miejsce na
liście członków Rady Przewodniczący może powołać inną osobę.
&10
Kadencja Rady jest równa kadencji Zarządu Wlkp. ZPN.
&11
Do kompetencji Rady należy :
1. Ochrona praw i interesów trenerów i instruktorów piłki nożnej w Wlkp. ZPN.
2. Współpraca z Wydziałem Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego przy
opracowywaniu programów szkoleniowych dla potrzeb wszystkich klas
rozgrywkowych i dla młodzieży.
3. Pomoc w organizacji i przygotowaniu programów kursów trenerskich UEFA
C, B, A oraz wyrównawczych UEFA A i B zgodnie z wytycznymi PZPN.
4. Pomoc w organizacji i przygotowaniu programów konferencji, narad, zebrań
dotyczących szkolenia w piłce seniorskiej oraz młodzieżowej.
5. Opiniowanie wydawnictw fachowych.
6. Opiniowanie obsady trenerskiej dla drużyn reprezentacyjnych Wlkp. ZPN.
7. Dokonywanie oceny rozgrywek.
8. Przedkładanie wniosków dotyczących wyróżnień i nagród dla kadry
trenerskiej.
9. Wnioskowanie o nałożenie kar i nagród dla trenerów i instruktorów.
10. Opiniowanie wniosków o powołanie i odwołanie trenerów prowadzących
poszczególne reprezentacje Wlkp. ZPN.
11. Opiniowanie zadań organizacyjnych i form rozgrywek dla wszystkich grup
młodzieżowych w Wlkp. ZPN.
12. Współudział w organizacji młodzieżowych imprez piłkarskich na terenie
działania Wlkp. ZPN.’
13. Pomoc w organizacja i przygotowanie programów konferencji, narad, zebrań
dotyczących szkolenia w piłce seniorskiej oraz młodzieżowej.
14. Współpraca ze wszystkimi komórkami Wlkp. ZPN, OZPN i innymi
organizacjami w sprawach szkolenia piłkarskiego.
15. Podejmowanie wszystkich innych możliwych działań służących rozwojowi i
popularyzacji piłkarstwa młodzieżowego.
16. Wnioskowanie kandydatów na staże trenerskie w kraju i za granicą.
&12
Uchwały Rady Trenerów zapadają w głosowaniu większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy jej członków. W przypadku ich równości decyduje głos
Przewodniczącego posiedzenia.
&13

Obsługę techniczno organizacyjną Rady Trenerów zapewnia Dyrektor Biura Wlkp. ZPN.

&14
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Wlkp. ZPN.
&15
Niniejszy Regulamin zatwierdzony został w dniu 17 listopada 2016 i obowiązuje od dnia
jego uchwalenia.

