REGULAMIN RADY TRENERÓW
§1
Rada Trenerów jest organem wykonawczym PZBad zgodnie z § 55 Statutu PZBad i działa zgodnie z tym
statutem oraz niniejszym Regulaminem.
§2
Rada Trenerów reprezentuje ogół trenerów i instruktorów badmintona i z tego tytułu jest ważnym ciałem
opiniotwórczym, szczególnie w zakresie szkolenia i związanych z tym zagadnień sportowych i organizacyjnych
mających wpływ na poziom wyszkolenia polskich zawodników.
§3
Rada Trenerów składa się z 4-5 osób, w tym Przewodniczącego i jest wybierana na Krajowej Naradzie Trenerów.
Prawo udziału z głosem stanowiącym w Krajowej Naradzie Trenerów mają wszyscy licencjonowani szkoleniowcy
i spośród nich Narada wybiera:
- najpierw Przewodniczącego,
- następnie pozostałych członków.
§4
Przewodniczącemu Rady Trenerów przysługuje prawo wyznaczenia swojego zastępcy spośród pozostałych
członków Rady Trenerów.
§5
Kadencja Rady Trenerów jest równa kadencji władz PZBad.
§6
Posiedzenia Rady Trenerów odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. W
posiedzeniach Rady Trenerów może uczestniczyć (na zaproszenie) Kierownik Wyszkolenia PZBad, trenerzy
kadry narodowej oraz inni goście.
§7
Uchwały Rady Trenerów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
Rady, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos
Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności głos zastępcy.
§8
Swoje zadania Rada Trenerów realizuje poprzez następujące działania:
- opracowanie wytycznych do systemu szkolenia zawodników badmintona,
- opracowanie corocznie, z udziałem trenerów kadry narodowej i Kierownika Wyszkolenia projektu
terminarza głównych zawodów krajowych w poszczególnych kategoriach wiekowych jako elementu
determinującego szkolenie zawodników,
- czynny udział, we współpracy z Kierownikem Wyszkolenia i Wydziałem Gier przy opracowywaniu
projektów systemów rozgrywek oraz regulaminów sportowych, które są jednym z najważniejszych
elementów determinujących szkolenie sportowe,
- opiniowanie składu kadry narodowej,
- wnioskowanie zasad powoływania trenerów kadry narodowej,
- opiniowanie koncepcji startów kadry narodowej,
- analizowanie i ocenianie wyników startów międzynarodowych kadry narodowej,
- analizowanie i opiniowanie planów szkoleniowych kadry narodowej oraz ocena sportowa ich realizacji,
- analizowanie i opiniowanie pracy Szkół Mistrzostwa Sportowego i innych ośrodków szkoleniowych PZBad,
- wnioskowanie tematów niezbędnych do opracowania w formie materiałów szkoleniowych,
- organizowanie konferencji szkoleniowych dla trenerów i instruktorów,
- wnioskowanie wyjazdów na staże, kursy i obserwacje zagraniczne.
§9
Rada Trenerów przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności na Krajowej Naradzie Trenerów.
§ 10
Rada Trenerów wnioskuje i opiniuje wszystkie wyróżnienia dla szkoleniowców badmintona w Polsce.
§ 11
Niniejszy Regulamin przyjęty przez Zarząd PZBad 10 lipca 2010 r. wchodzi w życie 01 sierpnia 2010 r.

