
Sprawozdanie 

Wydziału Szkolenia Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej 

za okres 06.2019 – 05.2020 

Sprawy szkoleniowe: 

1. Organizacja szkolenia dla trenerów i instruktorów województwa podkarpackiego 

w Ropczycach – 5.03.2020. W szkoleniu wzięło udział około 50 szkoleniowców i nauczycieli 

województwa podkarpackiego. Szkolenie połączono ze spotkaniem z trenerami siatkówki 

plażowej ze Spały. Nagrano i udostępniono materiały dla wszystkich chętnych na YouTube . 

2. Uczestnictwo w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPS i biuro S.O.S. – dla 

trenerów, koordynatorów, organizatorów rozgrywek mini siatkówki. 

Sprawy organizacyjne: 

1. Współpraca z Podkarpacką Federacją Sportu w kwestii: 

 opracowywania planów szkoleniowych 

 dokonania naboru do kadr województwa młodzików 

 zaplanowania, przeprowadzenia i rozliczenia akcji obozowych i konsultacji 

szkoleniowych dla kadr województwa dziewcząt i chłopców 

2. Współpraca z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej w kwestii: 

 opracowywania planów szkoleniowych 

 dokonania naboru do Kadry Nadziei Olimpijskich 

 zaplanowania, przeprowadzenia i rozliczenia akcji obozowych i konsultacji 

szkoleniowych dla kadr województwa dziewcząt i chłopców 

 udział w Turnieju Nadziei Olimpijskich 

3. Współpraca z Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim w zakresie: 

 zaplanowania wydatków Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej 

 przygotowania ofert o dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego 

realizacji zadań w ramach sportu kwalifikowanego 

 bieżącego nadzoru nad realizacją umów z Urzędem Marszałkowskim. 

4. Współpraca z uczestnikami programu Siatkarskich Ośrodków Szkolnych w celu koordynacji 

działań szkoleniowych. 

Sprawy rozgrywek: 

1. Pomoc w opracowywaniu terminarzy rozgrywek we współpracy z Wydziałem Gier 

i Dyscypliny pod kątem terminów rozgrywek centralnych, systemów mających na celu 

spełnienie funkcji szkoleniowej przy zachowaniu zasad oszczędności wydatkowanych przez 

kluby środków. 

2. Przygotowanie reprezentacji województwa podkarpackiego do udziału w Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych – koordynacja przygotowań i bezpośredni udział 

w zawodach. 

3. Przygotowanie i koordynacja systemu rozgrywek mini siatkówki – „KINDER + SPORT”: 

 przygotowanie systemu we współpracy z koordynatorem programu z ramienia sponsora 

 współpraca z bezpośrednimi organizatorami turniejów 

 opracowywanie wyników 

 organizacja udziału w turnieju finałowym. 

Przewodniczący Wydziału Szkolenia PWZPS 
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