Regulamin Komisji Szkoleniowej - Rady Trenerów Lubelskiego Związku
Piłki Ręcznej
zatwierdzony uchwałą Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej nr 12/21/2018/2
z dnia 21 grudnia 2018 r.

§1
Regulamin Rady Trenerów Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej zwany dalej „Regulaminem”,
określa:
1. Status prawny i skład Rady Trenerów Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej, zwanej dalej
„Radą Trenerów LZPR”.
2. Zasady wyboru przewodniczącego Rady i jej członków.
3. Kompetencje Rady Trenerów LZPR.
4. Zasady funkcjonowania Rady Trenerów LZPR.
§2
1. Rada Trenerów LZPR działa w ramach Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej, zwanego dalej
Związkiem lub w skrócie „LZPR”.
2. Rada Trenerów LZPR jest organem wykonawczym Zarządu Związku w sprawach
szkolenia i doskonalenia trenerów i instruktorów piłki ręcznej oraz nadzoru
nad szkoleniem zawodników.
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§3
W skład Rady Trenerów LZPR wchodzą:
a. przewodniczący Rady,
b. od trzech do sześciu członków Rady.
Przewodniczący Rady Trenerów i członkowie, są wybierani w głosowaniu tajnym przez
zebranie Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej.
Kadencja przewodniczącego Rady Trenerów trwa cztery lata.
Ustanie mandatu przewodniczącego Rady Trenerów LZPR, przed upływem kadencji
następuje:,
a. w przypadku rezygnacji ze stanowiska,
b. na skutek odwołania ze stanowiska.
Zarząd Związku może odwołać przewodniczącego Rady Trenerów LZPR ze stanowiska
przed upływem kadencji, na umotywowany wniosek środowiska trenerów i instruktorów
piłki ręcznej albo z własnej inicjatywy, w przypadku rażącego naruszenia statutu
i regulaminów LZPR lub zasad współżycia społecznego.
Wybór nowego przewodniczącego Rady Trenerów następuje na okres do końca trwania
kadencji.

§4
1. Członkami Rady Trenerów LZPR mogą być osoby, które posiadają kwalifikacje
co najmniej instruktora piłki ręcznej albo wykonują funkcje naukowo-dydaktyczne
w szkołach wyższych lub instytucjach naukowo-badawczych.
2. Rada trenerów LZPR na wniosek przewodniczącego może w głosowaniu tajnym zawiesić
członka Rady na czas określony.
3. Zarząd Związku odwołuje członka Rady Trenerów LZPR, na uzasadniony wniosek
przewodniczącego Rady.
4. Zarząd Związku może odwołać członków Rady Trenerów LZPR, również z własnej
inicjatywy, w przypadku rażącego naruszenia statutu i regulaminów LZPR, oraz zasad
współżycia społecznego.
5. Powołanie nowych członków Rady Trenerów LZPR, następuje na okres do końca trwania
kadencji przewodniczącego Rady.

§5
1. Zakres działania rady Trenerów LZPR obejmuje sprawy:
a. szkolenia i doskonalenia trenerów i instruktorów,
b. szkolenia zawodników, w tym członków kadr wojewódzkich.
2. Do zadań Rady Trenerów LZPR w zakresie szkolenia i doskonalenia trenerów
i instruktorów należy w szczególności:
a. prowadzenie kursów instruktorskich oraz kursów podwyższających kwalifikacje
trenerskie przy współpracy z ZPRP,
b. organizowanie kursokonferencji szkoleniowych dla instruktorów, trenerów
i nauczycieli ubiegających się o licencje kategorii „C”, na dany sezon rozgrywek,
c. organizowanie innych form doskonalenia zawodowego kadry szkoleniowej.
3. W ramach nadzoru nad szkoleniem zawodników, w tym członków kadr wojewódzkich
Rada Trenerów LZPR ma prawo w szczególności do:
a. opiniowania kandydatur na stanowiska trenerów kadr wojewódzkich,
b. zapoznawania się ze sprawozdaniami trenerów kadr wojewódzkich, z realizacji
szkolenia oraz udziału kadr wojewódzkich w imprezach głównych,
c. opracowywania wytycznych dla szkolenia kadr wojewódzkich.
4. W celu właściwej realizacji zadań Rada Trenerów LZPR może ponadto:
a. współpracować z placówkami naukowa-badawczymi,
b. promować najnowsze zdobycze naukowe w zakresie szkolenia zawodników oraz
trenerów i instruktorów,
c. opracowywać i akceptować próby, sprawdziany i testy dla potrzeb piłki ręcznej,
d. opracowywać materiały szkoleniowe.

§6
1. Rada Trenerów LZPR wykonuje swoje zadania statutowe i regulaminowe na zebraniach,
a pomiędzy zebraniami przez działalność przewodniczącego i jej członków.
2. Rada Trenerów LZPR organizuje swoją działalność oraz realizuje zadania, o których
mowa w § 5, w ramach środków finansowych przewidzianych dla potrzeb Rady w planie
finansowym LZPR na dany rok budżetowy.
3. Dla realizacji swoich zadań Rada Trenerów współdziała z komisjami i Zarządem LZPR.
§7
1. Przewodniczący Rady Trenerów LZPR:
a. opracowuje projekt rocznego harmonogramu zebrań Rady,
b. określa zadania dla poszczególnych członków Rady,
c. zwołuje zebrania Rady,
d. przewodniczy posiedzeniom Rady,
e. opracowuje projekt rocznego sprawozdania z działalności Rady,
f. reprezentuje Radę wobec Zarządu, Prezydium Zarządu i Prezesa Związku oraz wobec
środowiska trenerów i instruktorów piłki ręcznej.
2. Przewodniczący Rady Trenerów LZPR przedkłada Zarządowi Związku do zatwierdzenia
projekty:
a. regulaminu Rady Trenerów LZPR,
b. kandydatur na stanowiska trenerów kadr wojewódzkich,
c. ocen realizacji szkolenia wojewódzkiego i udziału kadr wojewódzkich w imprezach
głównych,
d. propozycji w sprawach dotyczących nagradzania i odznaczania trenerów
i instruktorów.
e. Wiceprezes Zarządu Związku do spraw szkoleniowych reprezentuje na posiedzeniach
Zarządu i Prezydium Zarządu LZPR sprawy objęte zakresem działania Rady Trenerów
i jej przewodniczącego.
f. W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady Trenerów LZPR zastępuje
go wyznaczony przez niego członek Rady.

§8
1. Posiedzenia Rady Trenerów LZPR odbywają się w siedzibie Związku lub w miejscu
wyznaczonym przez przewodniczącego Rady w porozumieniu z Prezesem Związku.
2. Obrady Rady Trenerów LZPR mogą być prowadzone przy obecności co najmniej
3 członków Rady, w tym przewodniczącego Rady.
3. W zebraniach Rady Trenerów LZPR mogą brać udział z urzędu członkowie Zarządu
LZPR.
4. Na zaproszenie przewodniczącego Rady Trenerów LZPR mogą uczestniczyć trenerzy kadr
wojewódzkich i inne osoby.

5. W czasie posiedzeń Rady osoby wymienione w ust. 3 i 4 mogą zabierać głos
ale nie mogą uczestniczyć w głosowaniach.

§9
1. Rada Trenerów LZPR podejmuje decyzje w formie uchwał i postanowień.
2. Uchwały Rady Trenerów LZPR zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej 3 członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego obrad.
3. Rada Trenerów LZPR podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, chyba że Regulamin
stanowi inaczej.
§ 10
1. Z posiedzenia Rady trenerów LZPR sporządza się protokół, który podpisuje
przewodniczący i protokolant.
2. Protokół powinien zawierać co najmniej:
a. datę i miejsce posiedzenia,
b. ustalony porządek obrad,
c. treść uchwał i postanowień Rady Trenerów LZPR.
3. Protokoły z posiedzenia Rady Trenerów LZPR gromadzi i przechowuje przewodniczący
Rady.

§ 11
1. Rada Trenerów LZPR może utworzyć stałe i doraźne zespoły problemowe i powierzyć im
realizację szczególnych zadań sportowo-szkoleniowych.
2. Pracą zespołu problemowego, kieruje przewodniczący zespołu powołany przez Radę
Trenerów LZPR.
3. Przewodniczący zespołu, może powoływać do składu zespołu specjalistów niebędących
członkami Rady.

§ 12
1. Administracyjno-biurową obsługę Rady Trenerów LZPR zapewnia Biuro Związku, jeżeli
zebranie Rady odbywa się w siedzibie LZPR, a w pozostałych przypadkach –
przewodniczący Rady z ramach środków finansowych, o których mowa w § 6 ust. 2.
2. Dla osób uczestniczących w posiedzeniach Rady Trenerów LZPR oraz jej zespołach
stałych i doraźnych stosuje się odpowiednio postanowienia uchwały Zarządu LZPR
w sprawie zasad zwrotu kosztów podroży członków władz, działaczy i pracowników
LZPR.

