Zakresy obowiązków i odpowiedzialności dla osób w ramach ekipy na zawody
europejskie/światowe Olimpiad Specjalnych dla osoby w ramach powierzonej funkcji:
(opracowane na podstawie zakresów obowiązków przekazywanych przez organizatorów) igrzysk
światowych/europejskich Olimpiad Specjalnych)
Zatwierdzone uchwałą Komitetu Krajowego w dniu 27.02.2016
na podstawie opracowanej propozycja Komisji Sportowej KK z dn. 16.01. 2016
Kierownik Ekipy/Asystent Kierownika Ekipy:
Przed zawodami:
 Musi uczestniczyć we wszystkich działania związanych z rejestracją ekipy i dokumentami w
wyznaczonych terminach. Jeśli część działań przejmują inne osoby np. pracownicy Biura
Narodowego to wówczas musi być cały czas na byś na bieżąco z wykonywaną dokumentacją i
całą korespondencją z organizatorami w tej sprawie.
 Upewnić się, że wszyscy członkowie ekipy są przygotowani do pełnienia swoich ról w trakcie
Igrzysk. Uczestniczyć w planowaniu i realizacji wszystkich działań przygotowawczych, które
przygotują, wyszkolą i wyposażą członków ekipy, w tym w szczególności udział i kierownictwo
podczas obozu przygotowawczego do zawodów, prowadzenie szkoleń itp.
 Upewnić się, że wszyscy członkowie ekipy znają przepisy Olimpiad Specjalnych
 Upewnić się, że wszystkie formularze rejestracyjne ekipy są właściwie wypełnione i wysłane do
organizatorów w odpowiednim terminie.
 Upewnić się, że wszystkie informacje zostaną zaktualizowane po przyjeździe ekipy na Igrzyska.
 Upewnić się, że lekarz ekipy jest w kontakcie z personelem medycznym zawodów
 Dopilnować powielenia formularzy rejestracyjnych dla trenerów
 Zaplanować i uczestniczyć w procesie przygotowania podróży na zawody.
 Posiadać kopie dokumentów każdego członka ekipy – kopie wiz, paszportów itp.
 Być w stałym kontakcie z Organizatorami w sprawie uczestnictwa ekipy w zawodach
 Przekazywać wszystkie istotne informacje i aktualizacje otrzymane od organizatorów, innym
członkom ekipy.
 Zapoznać się z planem finansowym i zasadami wydatków i rozliczeń związanymi z wyjazdem
ekipy na zawody
W trakcie zawodów:
 Koordynować podróż ekipy na zawody
 Zweryfikować informacje rejestracyjne po przyjeździe ekipy na zawody, czyli:
 - Poprawność identyfikatorów
 - Poprawność zgłoszonych konkurencji i wyników do tych konkurencji
 Koordynować zakwaterowanie ekipy w Mieście Goszczącym i na zawodach
 Uczestniczyć w odprawach kierowników ekip i przekazywać istotne dla ekipy informacje ekipie
 Upewniać się, iż wszyscy trenerzy uczestniczą w odprawach oraz w pełni uczestniczą w
zawodach
 Koordynować udział reprezentacji w Ceremonii Otwarcia i Zamknięcia
 Koordynować sytuację, gdy członek ekipy (szczególnie zawodnik) wymaga hospitalizacji, upewnić
się, że towarzyszy mu trener, lekarz lub asystent Kierownika Ekipy.
 Koordynować wszystkie trudne sytuacje mogące wyniknąć w trakcie trwania zawodów.
 Upewnić się, że członkowie ekipy przestrzegają przepisów i regulaminów obowiązujących na
zawodach.
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Trener:
Przed Igrzyskami:









Aktywnie uczestniczyć w wypełnianiu formularzy rejestracyjnych bezpośrednio podległych mu
zawodników
Przygotować zawodnika merytorycznie i technicznie do startu, zawodników których nie szkolił
bezpośrednio – nawiązać kontakt z bezpośrednimi trenerami, dopilnować, podać wskazówki
treningowe i sprzętowe, poznać maksymalnie i przygotować podczas obozu.
Uczestniczyć w pełnym wymiarze w obozie przygotowawczym, prowadząc zajęcia treningowe i
inne zgodne z programem obozu.
Zweryfikować dokumentację rejestracyjną wszystkich swoich zawodników – wyniki zgłoszone,
pary, sztafety itp. Upewnić się, że zawodnik startuje w konkurencjach odpowiednich do swojego
poziomu, a jednocześnie stanowiących wyzwanie dla zawodnika.
Uczestniczyć w procesie wyposażenia zawodników w sprzęt, stroje do swojej dyscypliny,
dopilnować aby kupowany sprzęt był zgodny z wymaganiami i przepisami sportowymi.
Zapoznać się z najnowszymi przepisami sportowymi swojej dyscypliny (federacji sportowej i
Special Olympics) oraz innymi publikacjami i wymaganiami organizatorów Igrzysk dla swojej
dyscypliny.

Podczas Igrzysk:












Być odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, zdrowie, dobre samopoczucie każdego zawodnika,
którego ma pod opieką jak i pilnowanie, aby zawodnik znał i przestrzegał kodeks postępowania
zawodnika oraz wszelkie regulaminy i zalecenia kierownictwa ekipy oraz lekarza ekipy.
Upewnić się, że jego ekipa jest obecna przed wyznaczonym czasem wszystkich zbiórek.
znać i stosować się do: wszystkich wymagań organizatorów do swojej dyscypliny oraz przepisy
Olimpiad Specjalnych i federacji dotyczące jego dyscypliny, musi również przygotować zawodnika
do startu według tych przepisów i wymagań.
Posiadać kopie, odpowiednie do dyscypliny, przepisów Olimpiad Specjalnych jak i
międzynarodowych federacji.
Zadbać o uczestnictwo zawodników zgodnie z zasadą maksymalnego udziału na wszystkich
etapach rywalizacji i upewnić się, iż zawodnicy maksymalnie zaprezentowali swoje możliwości w
preeliminacjach.
Zgłaszać wszystkie nagłe przypadki i zagrożenia odpowiednim władzom po upewnieniu się, że
zdrowie i bezpieczeństwo zawodników lub innych członków ekipy nie jest zagrożone.
Uczęszczać na wszystkie zebrania dla trenerów.
Posiadać kopie wszystkich formularzy zawodników pod swoją opieką przez cały czas.
Nadzorować zawodnika 24 godziny na dobę we współpracy z innymi członkami ekipy.
Towarzyszyć swoim zawodnikom we wszystkich elementach na zawodach w tym w Programie
Zdrowi Sportowcy, a także w czasie pobytu w szpitalu jeśli zajdzie taka potrzeba.
Upewnić się, że zawodnik stosuj się do przepisów i regulaminów obowiązujących na zawodach
.
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