Załącznik nr 3 do uchwały IV 43 2016
z dnia 17.11.2016 .

REGULAMIN WYDZIAŁU SZKOLENIA I PIŁKARSTWA
MŁODZIEŻOWEGO

Na podstawie & 30 pkt 1 ust. 9 i 10 statutu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
postanawia się, co następuje :
&1
Wydział jest powołany do podejmowania działań zmierzających do podniesienia
poziomu szkolenia, kierowania reprezentacjami młodzieżowymi Związku oraz
nadzorowanie pracy szkoleniowej, prowadzonej w drużynach młodzieżowych
funkcjonujących na terenie działania Wlkp. ZPN.
&2
Kadencja członków Wydziału równa się kadencji Zarządu Wlkp. ZPN.
&3
Wydział składa się z 7- 15 członków, w tym z Przewodniczącego oraz
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Wydziału, powoływanych i odwoływanych przez
Zarząd Wlkp. ZPN.
&4
Zmiany w składzie Wydziału mogą być dokonywane na podstawie uchwały Zarządu
Wlkp. ZPN, na wniosek Przewodniczącego Wydziału.
&5
Członkowie Wydziału pełnią swoje funkcje społecznie.
&6
Każdy członek Wydziału zobowiązany jest do sumiennego i zgodnego z regulaminem
wykonywania przyjętych na siebie obowiązków.
&7
Posiedzenie Wydziału zwołuje z własnej inicjatywy Przewodniczący lub z jego
upoważnienia inny członek Wydziału, co najmniej raz na 6 miesięcy oraz każdorazowo
na wniosek Wiceprezesa ds. młodzieży i organizacji szkolenia.

&8
Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu Wydziału skutkować
będzie wykluczeniem z listy członków Wydziału. W zwolnione w ten sposób miejsce na
liście członków Wydziału Przewodniczący może powołać inną osobę.

&9
Posiedzenia Wydziału są protokołowane.
Przewodniczącego posiedzenia.

Protokół

podpisywany

jest

przez

&10
W posiedzeniu, oprócz członków Wydziału mogą uczestniczyć.
1. Trener związkowy.
2. Członkowie Zarządu, przedstawiciele innych komórek organizacyjnych z głosem
doradczym oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego obrad.
Do kompetencji Wydziału należy :
1. Opracowywanie wytycznych do programów i planów pracy z reprezentacjami
młodzieżowymi Wlkp. ZPN oraz kontrola ich realizacji.
2. Monitorowanie prowadzenia selekcji i naboru zawodników do wszystkich
reprezentacji Wlkp. ZPN, biorących udział w rozgrywkach szczebla
centralnego oraz do Akademii Młodych Orłów.
3. Nadzorowanie
prowadzenia reprezentacji Wlkp. ZPN w oficjalnych
rozgrywkach o poszczególne puchary.
4. Opiniowanie wniosków o powołanie i odwołanie trenerów prowadzących
poszczególne reprezentacje Wlkp. ZPN.
5. Opracowywanie zadań organizacyjnych i form rozgrywek dla wszystkich grup
młodzieżowych w Wlkp. ZPN.
6. Współudział w organizacji młodzieżowych imprez piłkarskich na terenie
działania Wlkp. ZPN.’
7. Organizacja i przygotowanie programów kursów trenerskich UEFA C, B, A
oraz
UEFA B + A zintegrowany zgodnie z wytycznymi PZPN.
8. Organizacja i przygotowanie programów konferencji, narad, zebrań
dotyczących szkolenia w piłce seniorskiej oraz młodzieżowej.
9. Współpraca ze wszystkimi komórkami Wlkp. ZPN, OZPN i innymi
organizacjami w sprawach szkolenia piłkarskiego.
10. Inspirowanie imprez propagujących piłkę nożną takich jak np. Dzień Piłkarza
itp.
11. Koordynowanie prowadzonych przez Wlkp. ZPN turniejów piłkarskich np.: Z
Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku, Nike Cup itp.
12. Podejmowanie działań zmierzających do wprowadzenia Narodowego Modelu
Gry do systemów szkolenia w klubach piłkarskich biorących udział w
rozgrywkach organizowanych przez Wlkp. ZPN.

13. Podejmowanie wszystkich innych możliwych działań służących rozwojowi i
popularyzacji piłkarstwa młodzieżowego.
&11
Uchwały Wydziału zapadają w głosowaniu większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy jej członków. W przypadku ich równości decyduje głos
Przewodniczącego posiedzenia.

&12
Obsługę techniczno organizacyjną Wydziału zapewnia Dyrektor Biura Wlkp. ZPN.

&13
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Wlkp. ZPN.
&14
Niniejszy Regulamin zatwierdzony został w dniu 17 listopada 2016 i obowiązuje od dnia
jego uchwalenia.

