1.4
Ogólne zasady organizacji szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo
1. Szkolenie dotyczy zawodników:
a) posiadających obywatelstwo polskie lub kartę Polaka;
b) posiadających licencję właściwego pzs lub inny dokument potwierdzający członkostwo
zawodnika w danym pzs;
c) zaakceptowanych przez właściwe pzs na listach KWJ, sms, nsms, ossm i ossm KZ LZS, acss,
wcss oraz zaakceptowanych przez okręgowe związki sportowe (ozs) na listach KWM.
2. MSiT może przeprowadzić kontrolę poprawności prowadzenia akcji szkoleniowej lub startowej
w toku realizacji jak i po zakończeniu. Kontrolę lub wizytację prowadzi osoba posiadająca
upoważnienie Ministra.
3. Osoba prowadząca akcję szkoleniową zobowiązana jest posiadać w czasie jej trwania:
a) listę uczestników zatwierdzoną przez Zleceniobiorcę;
b) aktualne zaświadczenia lekarskie zawodników (lub dokumenty równorzędne);
c) program szkolenia;
d) papierowy lub elektroniczny dziennik zajęć;
e) dokument potwierdzający ubezpieczenie zawodników;
f) dokumenty potwierdzające kwalifikacje szkoleniowe oraz licencję lub inny dokument
potwierdzający przynależność szkoleniowca do danego pzs;
g) potwierdzenie dokonania wpłat, w przypadku przebywania na zgrupowaniu sportowym innych,
nieuprawnionych osób (zgodnie z listą uczestników).
4. Uproszczony dziennik zajęć musi być prowadzony na bieżąco i zawierać listę uczestników
z ewidencją udziału zawodników w jednostce treningowej.
5. Odżywki, lekarstwa i suplementy diety mogą być nabywane na podstawie specyfikacji
sporządzonej i zaakceptowanej przez lekarza medycyny sportowej współpracującego ze
Zleceniobiorcą. Na stosowanie w/w produktów przez zawodników niepełnoletnich musi być
wyrażona pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
6. W zajęciach szkolenia sportowego mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy posiadający
aktualne badania lekarskie poświadczone w książeczce/karcie zdrowia zawodnika zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania
o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia
oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz.U. Nr 88, poz. 500),
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. Nr 111, poz.653 z późn.zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy
uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu
wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego (Dz.U. Nr 88,
poz. 502). Zaświadczenie wydaje lekarz medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat
ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej. Wykaz
poradni medycyny sportowej posiadających umowę z NFZ oraz uprawnionych lekarzy znajduje się
na stronie http://www.ptms.org.pl/.
7. Wszyscy uczestnicy szkolenia winni obowiązkowo posiadać dokument ze zdjęciem
potwierdzający ich tożsamość.
8. Imienne wykazy zawodników (zał. 1.17) zakwalifikowanych do dofinansowania z poszczególnych
zadań realizowanych ze środków FRKF od 1 stycznia 2013 r. muszą wpłynąć do Departamentu
w wersji papierowej i elektronicznej wraz z planami. W przypadku KW imienne wykazy wraz
z planem po zmianach muszą wpłynąć do 31 marca 2013 r.
9. W zakresie poszczególnych programów mogą być szkoleni wyłącznie zawodnicy zatwierdzeni
przez pzs (KWM – okręgowy związek), co potwierdzone zostanie na wykazie przekazanym do
Departamentu. Zleceniobiorca informuje Departament o zmianach w wykazie zawodników
szkolonych w poszczególnych placówkach za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zbiorczo
w wersji papierowej składanej wraz z planem po zmianach.
10. TEST MIĘDZYNARODOWY (MTSF) oraz SPRAWDZIAN SPECJALISTYCZNY (opracowany
przez właściwy pzs) w kw, sms, nsms i ossm pzs oraz ossm LZS przeprowadzany jest raz w roku.
Jeżeli zawodnicy rozpoczynają szkolenie, to testy powinny stanowić element naboru i być
przeprowadzane na początku szkolenia. Jeżeli zawodnicy uczestniczą już w szkoleniu kolejny rok,
mają one charakter sprawdzający i mogą być wykonywane w terminie wybranym przez pzs.
Kierownik wyszkolenia ma obowiązek dokonać analizy wyników i przesłać (w wersji
elektronicznej) w terminie 30 dni do właściwego pzs.
11. Terminy przeprowadzania MTSF (nie później niż do dnia 30 września 2013 r.) powinny być
wyraźnie zaznaczone w dokumentacji szkoleniowej każdej jednostki prowadzącej szkolenie.
12. Po przeprowadzeniu testów MTSF zał. 5.17 należy uzupełnić o wynik końcowy testu i przesłać do

Departamentu w wersji papierowej i elektronicznej do 15 listopada 2013 r.
13. Zawodnicy, którzy mają mniej niż 7 lat, są oceniani wg norm dla dzieci 7-letnich. Zawodnicy,
którzy mają więcej niż 19 lat, są oceniani wg norm dla młodzieży 19-letniej. Koszty
przeprowadzenia MTSF przy współpracy z podmiotem zewnętrznym (np. z AWF) można ująć
w pozycji badania i ubezpieczenia.
14. Głównymi formami szkolenia są zgrupowania i konsultacje szkoleniowe. Konsultacje (do 6 dni),
w zależności od celów i zadań szkoleniowych, mogą mieć charakter:
a) treningowy (np. 3 dni w końcu tygodnia: piątek – niedziela);
b) sprawdzający (przeprowadzenie sprawdzianu lub testu, przeprowadzenie badań lekarskich,
testowo-naborowych);
c) startowy (obserwacja zawodnika podczas startu w zawodach).
15. W zadaniach Programu wskazanych w pkt. 1.1.1-3 można organizować wyłącznie akcje
szkoleniowe i startowe w kraju.
16. W celu zapewnienia lepszych warunków szkoleniowych w zadaniach Programu wskazanych
w pkt. 1.1.2 dopuszcza się organizację zgrupowań i konsultacji szkoleniowych za granicą, głównie
w państwach przygranicznych. Warunkami dofinansowania takich zadań są:
a) uzasadnienie zawierające przesłanki m.in.: porównywalny do krajowego koszt organizacji
konsultacji lub zgrupowania, możliwość łączenia grup szkoleniowych (podnosząca
efektywność szkolenia), pozyskanie sparingpartnerów, brak możliwości szkolenia w kraju;
b) zgoda Departamentu (zawarcie umowy aneksu).
17. Przy wspólnej organizacji zgrupowań dla uczestników finansowanych z różnych programów MSiT
sporządza się oddzielne listy uczestników dla każdego z programów
18. Środki MSiT w zadaniach Programu opisanych w pkt. 1.1.1 -3 przeznaczone na pokrycie kosztów
udziału w akcjach startowych, nie obejmują zawodów mistrzowskich krajowych i zawodów
mistrzowskich międzynarodowych, niezależnie od kategorii wiekowej uczestników.
19. Normy sprawności fizycznej
Sprawność
Suma punktów
Liczba pkt za 1 próbę
wybitna

641 i więcej

81 i więcej

wysoka

561 – 640

71 – 80

średnia

481 – 560

61 – 70

niska

401 – 480

51 – 60

bardzo niska

400 i mniej

50 i mniej

20. Zawodnicy lub szkoleniowcy, którzy decyzją właściwych pzs zostali zawieszeni w prawach
zawodnika lub trenera nie mogą w okresie zawieszenia być objęci szkoleniem lub prowadzić
szkolenia w ramach programów finansowanych i koordynowanych przez MSiT.

