Zasady i wniosek o utworzenie Biathlonowego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży
PZBiath.

Program jest skierowany do klubów/szkół, które chcą działać w zorganizowanym systemie
BOSSM realizując program popularyzacji i rozwoju biathlonu w szczególności gdy:
1. Klub/Szkoła chce realizować program biathlonu poprzez przydzielenie wyznaczonym
klasom dodatkowych godzin dla tego sportu oraz dąży do podnoszenia kwalifikacji
swoich nauczycieli przewidywanych do realizacji programu.
2. Klub/Szkoła realizuje już program biathlonu poprzez klasy z dodatkowymi godzinami
przeznaczonymi na biathlon i planuje dalszy rozwój poprzez wprowadzenie klas
sportowych prowadzonych przez nauczycieli z uprawnieniami trenerskimi.
3. Minimum trzy kluby związane ze sobą umową o współpracy prowadzą szkolenie w
trzech kategoriach wiekowych i dążą do wprowadzenia dodatkowych godzin
treningowych i podnoszenia kwalifikacji trenerów przewidywanych do realizacji
programu.

4. Szkoleniem będą objęci zawodnicy spełniający ponizsze warunki łącznie:
1.
2.
3.
4.
5.

do 23 roku życia,
posiadający minimum II klasę sportową,
posiadający aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania biathlonu,
spełniający kryteria naboru,
zatwierdzeni przez PZBiath.

ZASADY
1. Zasadą powołania BOSSM jest złożenie w terminie do 31 sierpnia (decyduje data
stempla pocztowego) wniosku, w którym udokumentowane będzie spełnienie
następujących warunków:
1. posiadanie bazy szkoleniowej lub dostępu do niej pozwalającej na prowadzenie
zajęć biathlonowych (biegania na nartorolkach/nartach, strzelania).
2. podpisanie przez klub/szkołę aplikującą o BOSSM, porozumienia o współpracy z
klubami/szkołami tworzącymi strukturę składającą się z dzieci, młodzików,
juniorów młodszych, juniorów;
3. przedstawienie programu rozwoju biathlonu na najbliższe lata, w którym
uwzględnione jest zwiększenie dodatkowych godzin na biathlon i zobowiązanie
do realizacji programów PZBiath.,
4. podnoszenie kwalifikacji nauczycieli/trenerów, rozwój infrastruktury sportowej
oraz rozwój BOSSM,
5. deklaracja jednostek samorządu terytorialnego (JST) o gotowości do wsparcia (w
uzgodnionym zakresie) projektów lokalnych i innych z udziałem aplikującej
szkoły/klubu.
2. Szkoły mogą aplikować o stworzenie klas BOSSM po spełnieniu określonych warunków:
1. posiadanie odpowiednich warunków szkoleniowych pozwalających na
efektywne prowadzenie zajęć z biathlonu,
2. posiadanie klasy sportowej o profilu biathlonowym, spełniającej kryteria
kwalifikacyjne określone dla BOSSM,
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3. prowadzenie wskazanej klasy przez nauczyciela z uprawnieniami szkoleniowca
biathlonu.
3. Udział szkół i klubów w projekcie BOSSM będzie corocznie weryfikowany na podstawie
oceny prowadzonej działalności w zakresie realizacji założeń szkoleniowych PZBiath.

KRYTERIA OCENY
Wniosek: czy dokumentacja obowiązkowa jest kompletna i poprawnie wypełniona? (Druk
wniosku - wg wzoru PZBiath., tj. informacja o klubach/szkołach, obiektach sportowych,
internatach, wykaz trenerów pracujących w szkole/klubach z numerem licencji trenerskiej,
zdjęcia: tras, strzelnicy, sali gimnastycznej, hali sportowej, boiska zewnętrznego, siłowni itp.).
Obiekty: czy BOSSM posiada dostęp tras nartorolkowych, tras crossowych, narciarskich,
strzelnicy, sali gimnastycznej, boisk zewnętrznych, siłowni, innych obiektów ułatwiających
prawidłowe szkolenie?
Struktura BOSSM: porozumienia z klubami i szkołami biorącymi udział w szkoleniu przy BOSSM.
Kadra szkoleniowa: czy posiada uprawnienia trenera, instruktora biathlonu, czy posiada licencje
PZBiath.?
Lokalizacja: czy BOSSM jest w dobrym komunikacyjnie miejscu, z dostępem do internatów
stołówek?
Wsparcie: czy BOSSM ma zapewnione wsparcie w zakresie wyżywienia i zakwaterowania
uczniów dojeżdżających, obiektów sportowych i innym?
ZADANIA
Szkoły podstawowe: zwiększenie zasięgu – odbudowanie szkolenia w tych regionach mniej
aktywnych w zakresie biathlonu, powiększenie liczby dzieci i młodzieży biathlon, szerokie jej
propagowanie szczególnie w szkołach podstawowych, przeprowadzanie szkoleń, pokazów i
kursów dla nauczycieli, doposażenie w materiały edukacyjne i sprzęt sportowy w połączeniu z
programem „I Ty możesz zostać biathlonistą”.
Gimnazja: przeprowadzenie właściwego naboru i selekcji z wykorzystaniem ustalonych przez
PZBiath. parametrów i wskaźników, unifikacja szkolenia na poziomie młodzieżowym wprowadzanie zatwierdzonych lub przygotowanych przez PZBiath. programów nauczania
biathlonu w szkołach, doposażenie w materiały edukacyjne i sprzęt sportowy.
Szkoły ponadgimnazjalne: doskonalenie umiejętności zawodników zaplecza kadr narodowych,
budowanie kariery dwutorowej, włączenie się do rywalizacji o czołowe miejsca w
młodzieżowych ME, i MŚ, rozbudowa grupy interesariuszy (osoby lub instytucje, których
aktywność może mieć wpływ na powodzenie organizacji przedsięwzięć BOSSM).
OBOWIĄZKI
BOSSM jest zobowiązana do:
1. Prowadzenia szkolenia sportowego zgodnie z przyjętym harmonogramem.
2. Kierowania trenerów/nauczycieli na kursy szkoleniowe.
3. Przeprowadzenia okresowych sprawdzianów dla zawodników i
przedstawiania
wyników odpowiedniemu koordynatorowi BOSSM.
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4. Prowadzenia akcji popularyzujących biathlon w środowisku
5. Umieszczenia logotypu BOSSM w widocznym miejscu na terenie szkoły/klubu, na
stronie internetowej oraz materiałach drukowanych
6. Umieszczania informacji o źródłach dofinansowania projektu (Ministerstwo Sportu
i Turystyki, samorządy), w materiałach promujących działalność BOSSM)
7. Przesyłania wyników sportowych testów naborowych uczniów aplikujących do klas
BOSSM.
8. Przesyłania koordynatorowi BOSSM informacji udokumentowanych zdjęciami, o
prowadzonej działalności BOSSM oraz rocznego sprawozdania podsumowującego.
PRAWA
BOSSM ma prawo do:
1. Pomocy organizacyjnej i szkoleniowej dla swoich trenerów i klubów zrzeszonych w
BOSSM.
2. Konsultacji prawidłowości prowadzonych treningów z koordynatorem metodycznym i
fizjoterapeutą PZBiath.
3. Korzystania ze wsparcia sprzętowego uzyskanego w ramach programów lokalnych oraz
wsparcia przez PZBiath.
4. Posługiwania się logotypami BOSSM w działalności związanej z popularyzacją programu.
5. Delegowania swoich nauczycieli na cykliczne konferencje szkoleniowe prowadzone
przez PZBiath.
INNE INFORMACJE
1. PZBiath. podpisuje porozumienie współpracy ze szkołami/klubami BOSSM i udziela
pomocy merytorycznej w zakresie programu szkolenia sportowego.
2. Wartość wsparcia finansowego BOSSM zależna jest od wysokości dofinansowania ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3. PZBiath. poinformuje do kwietnia o zakresie wsparcia finansowego projektu dla
poszczególnych BOSSM uzyskanego na podstawie współpracy z Ministerstwem Sportu i
Turystyki.

Zatwierdzono uchwałą Zarządu PZBiath. nr Z-8/6/2015 w dniu 04 wrzesnia 2015 roku.
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