Planul de lucru si dezvoltare a activitatii sportive la Clubul Sportiv Botosani in
anul2016
Clubul Sportiv Botosani isi desfasoara activitatea potrivit Regulamentului de
Organizare si Functionare, a sarcinilor, indicatiilor si dispozitilor Ministerului
Tineretului si Sportului.
Planul de lucru si dezvoltare la Clubul Sportiv Botosani
activitatea de performanta inspre

care se indreapta

are in central atentiei,

toate eforturile in vederea

consolidarii sectiilor pe ramura de sport pornind de la asigurarea resurselor financiare si
umane pana la identificarea si pregatirea sportivilor care ne vor reprezenta in
competitiile nationale si internationale.
Pentru aceasta Clubul Sportiv Botosani isi propune:
- Analiza fiecarei sectii pe ramura de sport si antrenor in parte pe anul precedent
punandu-se accent pe modul de realizare a obiectivelor, numarul de sportivi in
grupe dar si masuri privind imbunatatirea activitatii;
- Stabilirea obiectivelor si indicatorilor de performanta, de timp si loc pe fiecare
sectie si antrenor, intocmirea riguroasa a documentelor de planificare si evidenta
de catre antrenori, pe grupe de pregatire si individual pentru sportivii cu obiective
de performanta pe anul in curs;
- Elaborarea calendarului comptitional intern si a calendarului propriu al clubului
precum si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru fiecare sectie si antrenor in
parte;
- Lunar vor avea loc sedinte cu antrenorii si se vor analiza competitiile din
calendarul sportiv la care s-a participat, rezultatele obtinute, masuri privind buna
organizare si participare la competitiile urmatoare, asigurarea resurselor
financiare;
- Pe tot parcursul anului conducerea clubului si antrenorii vor tine legatura cu
federatiile de specialitate, antrenorii loturilor nationale, a centrelor olimpice la
care participa sportivii clubului,in vederea cunoasterii permanente a evolutiei
acestora si a problemelor ce pot aparea in procesul de pregatire;

- Conducerea clubului impreuna cu antrenorii vor avea o prezenta permanenta in
scoli si licee in vederea selectiei pentru completarea grupelor si realizarea unei
colaborari stranse cu scoala si parintii sportivilor;
- Vom avea o legatura stransa cu cabinetul de medicina sportiva in scopul
cunoasterii permanente a starii de sanatate a sportivilor;
- Se va pune accent pe selectia celor mai talentati copii si cu calitati deosebite
pentru sportul de performanta;
- Obiectivul principal al conducerii clubului si al antrenorilor va fi promovarea la
loturile nationale si a centrelor olimpice a unui numar cat mai mare de sportivi
care sa participle si sa obtina medalii la competitiile nationale si international.
- Pentru promovarea sectiilor de performanta de la Clubul Sportiv Botosani, se
vor organiza la Botosani 4 Campionate Nationale la canotaj –ergometru, haltere,
lupte Greco-romane si un turneu international de lupte Greco-romane;
- Compartimentul financia-contabil are responsabilitatea

sa asigure finantarea

activitatii clubului, conform calendarului si programului stabilit si sa asigure
evident si legalitatea cheltuielilor necesare si opportune.
Pentru realizarea obiectivelor de performanta si imbunatatirea conditiilor de
pregatire a sportivilor,

conducerea clubului prin compartimentul administrativ

urmareste imbunatatirea permanenta a conditiilor de pregatire, cazare, de masa si de
transport a sportivilor. Pentru aceasta, va avea in vedere sa mentina in stare buna de
functionare toate salile de pregatire si concurs, spatiile de cazare, cantina cat si a
celorlalte bunuri aflate in administrare si isi propune:
- Asigurarea reparatiilor, igienizarea, dezinfectia si dezinsectia spatiilor clubului;
- Repararea si intretinerea aparatelor si materialelor sportive care se afla in dotarea
sectiilor.
Compartimentul administrativ are obligatia de intretinere si dezvoltare a bazei sportive
existente in cadrul clubului.
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