Załącznik nr 19
do Regulaminu Zasady organizacyjno-finansowe Kadry Narodowej PZŻ

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
ZESPOŁU WSPARCIA SPORTOWEGO (PERFORMANCE TEAM)
Zespół Wsparcia Sportowego, zwany dalej ZWS, podlega bezpośrednio Prezesowi PZŻ.
Zakres działań ZWS obejmuje w szczególności niżej wymienione zagadnienia.
1. Koordynacja spraw związanych z realizacją programów przygotowań olimpijskich
i zarządzaniem talentami żeglarskimi:
1) podnoszenie poziomu sportowego zawodników i trenerów:
a) kadry narodowej seniorów w konkurencjach olimpijskich,
b) kadry narodowej juniorów grupa C1 - „olimpijskie nadzieje”,
c) kadry narodowej juniorów grupa C2 – „talent”;
2) opracowanie i wdrażanie programów wsparcia sportowego trenerów i zawodników
w zakresie:
a) doboru, trymu i pomiarów sprzętu sportowego,
b) strategii i taktyki żeglowania,
c) praktycznego zastosowania przepisów regatowych,
d) zbierania danych meteorologicznych i podstaw hydrograficznych na akwenach
głównych imprez,
e) nowych technologii wspomagających trening specjalistyczny,
f) analizę informacji zebranych na temat konkurencji, formułowanie wniosków
wdrażane rozwiązań;
3) przy współpracy z trenerami konsultacja i zatwierdzanie programów szkoleniowych
powyższych grup;
4) przy współpracy z trenerami konsultacja i zatwierdzanie hierarchii potrzeb
merytoryczno-finansowych dla poszczególnych grup szkoleniowych;
5) wyznaczanie, monitoring i ocena realizacji długofalowych, okresowych i bieżących celów
wynikowych i sportowych dla poszczególnych zawodników i trenerów kadr narodowych
PZŻ;
6) dokonywanie ocen startów w mistrzostwach międzynarodowych;
7) odbywanie cyklicznych (kwartalnych) konsultacji w zakresie realizowanej polityki
sportowej;
8) aktywna działalność w zakresie rozwiązywania bieżących problemów związanych
z funkcjonowaniem zawodników i trenerów.
2. Monitoring i bieżąca analiza wyników sportowych (performance) uzyskiwanych przez
zawodników powyższych grup szkoleniowych.
3. Bieżąca współpraca z trenerami i Zespołem Wsparcia Medycznego w zakresie:
1) monitoringu stanu zdrowia oraz parametrów związanych ze wspomaganiem treningu
specjalistycznego;
2) opiniowania propozycji składu kadr narodowych PZŻ.
4. Współpraca z Komisją Sportu PZŻ i Wydziałem Sportu Biura PZŻ.
5. Przygotowanie projektu budżetu działalności Zespołu – zadania krajowe (konsultacje
z zawodnikami, trenerami, współpracownikami), zakupy sprzętu specjalistycznego, pomiary,
badania itp. oraz udział w akcjach zagranicznych.
6. Realizacja rekomendacji i procesu decyzyjnego w zgodzie z obowiązującymi zasadami
i regulaminami PZŻ.
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