SODELOVANJE KLUBSKIH TRENERJEV V PROGRAMIH OTROK IN MLADINE SEZONA 2020 / 2021
1. Sodelovanje klubskih trenerjev v programih otrok
Treninge v pripravljalnem obdobju izvajajo regijski trenerji v sodelovanju z vodjem otroških in mladinskih
programov. Regijske trenerje izbere vodstvo posamezne regije (štiri regije) na podlagi usposobljenosti (trener
alpskega smučanja), številu otrok uvrščenih znotraj regije po rangu SZS, znanja postavljanja in udeležb na
seminarjih ZUTS. Vsaka od štirih regij lahko predlaga do 2 trenerja, ki bodo sodelovali v programu za kandidate
otroških reprezentanc.
Naloge regijskih trenerjev:
1. Obveščanje klubskih trenerjev v regiji o dogovorih in sklepih vodstva programa.
2. Organiziranje regijskih treningov in preizkusov znanja OAS.
3. Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi regijskih tekmovanj.
4. Sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih v organizaciji regij.
5. Postavljanje na državnih pokalnih tekmovanjih. Postavljači VSL, SL in SVSL ter KOM, ter člani žirije (glavni
sodnik).
6. Sodelovanje pri skupnih treningih otroških ekip za mednarodna tekmovanja.
(Na povabilo vodje programa)
7. Sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih v organizaciji SZS.
(Na povabilo vodje programa)
8. Za sodelovanje regijskih trenerjev pri skupnih treningih in mednarodnih tekmovanjih dajo člani Odbora
panoge in klubi soglasje, za sodelovanje klubskih trenerjev v vlogi regijskih trenerjev ter za uporabo
klubskih vozil (kadar niso zagotovljena vozila SZS) in opreme za potrebe skupnih treningov in mednarodnih
tekmovanj.
Izbrani trenerji za svoje sodelovanje dobijo dnevnico za vsak dan dela v otroškem programu SZS. (obseg in
višina sredstev vsako leto pred novo sezono sprejme Odbor panoge)
Za klubska vozila krije SZS stroške goriva in cestnin za čas uporabe na skupnih treningih SZS in
mednarodnih tekmovanjih.
9. Sodelovanje regijskih trenerjev na posameznih mednarodnih otroških tekmovanjih.
Na vsa mednarodna tekmovanja prijavlja tekmovalce vodja otroških programov SZS.
Ekipo sestavlja 10 tekmovalcev (2+2, 3+3) in do štirje (4) regijski trenerji ter vodja reprezentance.
Na mednarodnem tekmovanju lahko sodelujejo samo tisti tekmovalci in trenerji, ki so uradno prijavljeni s
strani SZS. Samo prijavljeni trenerji in vodja reprezentance so lahko prisotni v štartnem in ciljnem prostoru
ter na progi (v času ogleda proge in tekmovanja), za kar dobijo od organizatorja akreditacijo. Izjema je Pokal
LOKA , kjer z regijskimi trenerji lahko sodelujejo tudi vsi zainteresirani klubski trenerji, katerih tekmovalci
sodelujejo na tekmovanju za Pokal Loka.
10. Tekmovalci in tekmovalke potujejo na mednarodna tekmovanja samo v sklopu reprezentance.
V primeru neupoštevanja pravila, se tekmovalec tekmovanja ne more udeležiti.
11. Trenerji so dolžni ravnati v skladu strokovnega kodeksa ZUTS-SZS in pravili ravnanja v času tekmovanj.
12. Odnos športnikov
Tekmovalke in tekmovalce spodbujamo k maksimalni prizadevnosti, korektnim odnosom v ekipi, visoki delovni
motivaciji in fair-playu. V primeru kršenja teh pravil, se tekmovalec ne more udeležiti skupnih treningov ali
nastopiti na mednarodni tekmi, oziroma mora zapustiti trening in poleg tega poravnati vse stroške treninga
(bivanje, karta, prevoz).

2. Sodelovanje klubskih trenerjev in trenerjev PŠŠ v programih mladine (U16 in U 18)
Naloge vključenih trenerjev:
1. Obveščanje klubskih trenerjev v regiji o dogovorih in sklepih vodstva mladinskega programa.
2. Organiziranje regijskih treningov in preizkusov znanja OAS.
3. Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi regijskih tekmovanj.
4. Sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih v organizaciji regij.
5. Postavljanje na državnih tekmovanjih. Postavljači VSL, SL in SVSL ter KOM, ter člani žirije (glavni sodnik).
6. Sodelovanje pri skupnih treningih mladinskih ekip za mednarodna tekmovanja.
(Na povabilo vodje programa)
7. Sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih v organizaciji SZS.
(Na povabilo vodje programa)
8. Za sodelovanje trenerjev pri skupnih treningih in mednarodnih tekmovanjih dajo člani Odbora panoge in
klubi soglasje, za sodelovanje vključenih trenerjev v vlogi regijskih trenerjev ter za uporabo klubskih vozil
(kadar niso na voljo vozila SZS) in opreme za potrebe skupnih treningov in mednarodnih tekmovanj.
Izbrani trenerji (razen sofinancirani trenerji PŠŠ) za svoje sodelovanje dobijo dnevnico za vsak dan dela v
mladinskem programu SZS. (obseg in višina sredstev vsako leto pred novo sezono sprejme Odbor panoge)
Za klubska vozila krije SZS stroške goriva in cestnin za čas uporabe na skupnih treningih SZS in
mednarodnih tekmovanjih.
9. Sodelovanje regijskih trenerjev na posameznih mednarodnih tekmovanjih.
Na vsa mednarodna tekmovanja prijavlja tekmovalce vodja mladinskih programov SZS. Na mednarodnem
tekmovanju lahko sodelujejo samo tisti tekmovalci in trenerji, ki so uradno prijavljeni s strani SZS. Samo
prijavljeni trenerji in vodja reprezentance so lahko prisotni v štartnem in ciljnem prostoru ter na progi (v času
ogleda proge in tekmovanja), za kar dobijo od organizatorja akreditacijo. Izjema so domača FIS tekmovanja
kjer z regijskimi trenerji sodelujejo tudi vsi zainteresirani klubski trenerji, katerih tekmovalci sodelujejo na
tekmovanju.
10. Tekmovalci in tekmovalke potujejo na mednarodna tekmovanja samo v sklopu reprezentance.
V primeru neupoštevanja pravila, se tekmovalec tekmovanja ne more udeležiti.
11. Trenerji so dolžni ravnati v skladu strokovnega kodeksa ZUTS-SZS in pravili ravnanja v času tekmovanj.
12. Odnos športnikov
Tekmovalke in tekmovalce spodbujamo k maksimalni prizadevnosti, korektnim odnosom v ekipi, visoki delovni
motivaciji in fair-playu. V primeru kršenja teh pravil, se tekmovalec ne more udeležiti skupnih treningov ali
nastopiti na mednarodni tekmi, oziroma mora zapustiti trening in poleg tega poravnati vse stroške treninga
(bivanje, karta, prevoz).
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