Kurs na trenera sportu żużlowego PZM
INFORMACJE OGÓLNE
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1
Organizatorem kursów jest Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie wspólnie z Polskim
Związkiem Motorowym (do nadzoru nad kursem ze strony Polskiego Związku Motorowego delegowana jest
Głowna Komisja Sportu Żużlowego – GKSŻ).
I. Termin: Szkolenie odbywać się będzie w systemie weekendowym, terminy zjazdów ustalone będą na pierwszym
spotkaniu z kursantami. Zasady odbycia praktyki ustalone będą z prowadzącym specjalizację.
II. Miejsce kursu: Pierwszy zjazd szkoleniowy odbędzie się w dniu 13.02 2018 w siedzibie Zarządu Okręgowego
PZM w Bydgoszczy ul. Fordońska 116. Początek godz. 11.00 . Następne spotkania termin i miejsce
zostaną ustalone z zainteresowanymi podczas pierwszego zjazdu.
III. Zgłoszenia: Do udziału w kursie mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania zawarte w § 3 Regulaminu
przyznawania i pozbawiania licencji trenera lub instruktora w sportach motorowych z dnia 21.01.2014r.
stanowiącym załącznik do Uchwały nr 18/2006 ZGPZM z dnia 16 września 2006r. Kandydat na trenera musi poza
wymienionymi w Uchwale wymogami:
a/posiadać legitymację instruktora sportu żużlowego przez min. 3 lata, oraz licencję PZM instruktora w sportach
motorowych przez min. 3 lata.
b/kandydat winien przedstawić życiorys uwzględniający dorobek pracy w sporcie żużlowym.
Zgłoszenie wraz z wpisowym i wymaganymi załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną do dnia
9 lutego 2018 roku na adresy z.barcikowski@lubicz.pl i speedway@pzm.pl
IV Wymagane załączniki:
a) ksero dowodu osobistego,
b) wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie na kurs (załącznik nr 1),
c) kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów,
d) 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie,
e) kserokopię legitymacji potwierdzające uprawnienia szkoleniowe jeżeli zostały uzyskane,
f) dowód uiszczenia opłaty za kurs ,
g) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193,
rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm h)
oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie ( załącznik nr 2 )

Wszelkich informacji dot. kursów udziela p. Zbigniew Barcikowski tel. komórkowy +48 606 249 120 lub
elektronicznie: z.barcikowski@lubicz.pl
Opłata za kurs wynosi :
2500, - dla kandydatów na trenerów sportu żużlowego, wpłacone na konto bankowe WSKFiT w Pruszkowie,
nr konta: BGŻ SA 09 2030 0045 1110 0000 0217 1870 z dopiskiem ,, kurs trenera sportu żużlowego” oraz imię
i nazwisko
W przypadku potrzeby wystawienia F V będą takie wystawiane po wypełnieniu wniosku: ( załącznik nr 3 )
Kurs odbędzie się pod warunkiem zakwalifikowania minimum 15 osób zgodnie z w/w wymogami.
V Program godzinowy kursu: Zostanie podany na pierwszym spotkaniu .
VI Szczegółowy program, wykładowcy, Komisja Egzaminacyjna
Odpowiedzialnymi za program, zakwalifikowanie uczestników kursu i dobór kadry wykładowczej są Zbigniew
Barcikowski (Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki ) i Piotr Szymański (GKSŻ).
Część ogólna kursu trenera (teoria) – 100 godzin lekcyjnych. Z tej części zwolnieni są absolwenci
studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne, absolwenci części
ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności
z państwową legitymacją instruktorską oraz osoby posiadające dyplom trenera sportu. Zajęcia z części ogólnej będą
się odbywały w formie e-learningowej. Cześć ta kończy się egzaminem pisemnym w formie testu. Materiały
i zagadnienia egzaminacyjne dostępne będą na stronie internetowej moodle.wskfit.pl Login i hasło podane zostaną
na pierwszych zajęciach.
Przedmioty realizowane w ramach 100 godzin części ogólnej:
1. Anatomia 2. Biomechanika 3. Pedagogik 4. Psychologia 5. Socjologia 6. Biochemii 7. Teoria i metodyka
sportu 8. Teoria treningu sportowego 9. Fizjologia 10. Żywienie i odnowa biologiczna 11. Pierwsza pomoc
Część specjalistyczna kursu trenera
Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 100 godzin lekcyjnych. Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym.
Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą
na pierwszych zajęciach.
Szczegółowy plan zajęć z tematami, wykładowcami i miejscem odbywania się zajęć oraz skład
Komisji
Egzaminacyjnej
kandydaci
na
trenerów
otrzymają
drogą
elektroniczną
wraz
z informacją o zakwalifikowaniu na kurs.

Kurs zakończony jest egzaminem. W przypadku pozytywnego zaliczenia egzaminu, kursant otrzymuje
świadectwo ukończenia kursu na trenera sportu żużlowego. Wszystkie świadectwa wydaje Rektor Wyższej Szkoły
Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie.
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej nadaje uprawnienia na podstawie ustawy
o szkolnictwie wyższym (DZ. U. 2016. poz. 1842) daje ona możliwość wydawania świadectw ukończenia kursu
trenera sportu rektorom szkół wyższych na których realizowany jest kierunek wychowania fizycznego.

VII. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Zakwaterowanie i wyżywienie uczestnik kursu zapewnia sobie we własnym zakresie. Istnieje możliwość
rezerwacji noclegów i wyżywienia przez kierownika kursu po wcześniejszym zgłoszeniu.

Kierownik kursu
Zbigniew Barcikowski

