ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ

Προπονητικό Σεμινάριο Τριάθλου Επιπέδου 1 (ITU LEVEL 1 COACHING)
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τριάθλου σε συνεργασία με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή,
τη Διεθνή Ένωση Τριάθλου (ITU) και τη Ευρωπαϊκή Ένωση Τριάθλου (ETU), διοργανώνει
για πρώτη φορά στην Κύπρο, Προπονητικό Σεμινάριο Τριάθλου Επιπέδου 1 (ITU LEVEL 1
COACHING). Το σεμινάριο επιχορηγείται στα πλαίσια προγραμμάτων του Olympic
Solidarity.
Οι ημέρες διεξαγωγής του θα είναι καθημερινά, από τις 4 μέχρι της 8 Ιουλίου 2018, από τις
08:45 έως τις 19:30, στο The Falcon School στη Λευκωσία, με εκπαιδευτές (ITU Certified
Coach Education Facilitators) τους:
1. Zeljko Bijuk (CRO)
2. Milos Petelin (SLO)
Οι θέσεις συμμετοχής είναι περιορισμένες στις 18. Εξασφαλισμένο δικαίωμα συμμετοχής
έχουν όλοι οι ενεργοί εγγεγραμμένοι προπονητές των ομίλων/σωματείων/σχολών της
Ομοσπονδίας, οι οποίοι θα πρέπει να αιτηθούν συμμετοχή, αποστέλλοντας
συμπληρωμένη την αίτηση μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής. Οι συμμετέχοντες είναι
υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν το 100% του σεμιναρίου συμπεριλαμβανομένων των
εργασιών μέσω e-learning (διάρκειας 9 εβδομάδων), των μεσημεριανών, των δείπνων και
να έχουν μαζί τους τριαθλητικό εξοπλισμό. Στο σεμινάριο το οποίο θα είναι στην αγγλική
γλώσσα συμπεριλαμβάνεται πρακτικό και θεωρητικό μέρος καθώς και οι συμμετέχοντες
θα πρέπει να επιτύχουν και στην τελική αξιολόγηση. Επιβάλλεται η πρόσβαση σε
ηλεκτρονικό υπολογιστή, πριν, κατά και μετά το σεμινάριο για ενημερωτικό, εκπαιδευτικό
υλικό και συμπλήρωση εργασιών. Για τις υπόλοιπες κενές θέσεις η Κυπριακή Ομοσπονδία
Τριάθλου, η Διεθνής Ένωση Τριάθλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση Τριάθλου και οι εκπαιδευτές,

θα αξιολογήσουν τις αιτήσεις και θα επιλέξουν τους συμμετέχοντας βάση των εξής
κριτηρίων:
1. Πτυχίο στη Αθλητική Επιστήμη/ Φυσική Αγωγή από τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό
ίδρυμα.
2. Τριετής τουλάχιστον προπονητική εμπειρία με νεαρούς αθλητές προτιμότερο σε
αθλήματα του Τριάθλου (κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο).
3. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4. Τριετής τουλάχιστον γνώση με το άθλημα του Τριάθλου.
Προτεραιότητα θα δοθεί στους ενεργούς εγγεγραμμένους αθλητές και προπονητές της
Ομοσπονδίας.
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι τις 15 Μαΐου 2018 με αποστολή της πιο κάτω
(συμπληρωμένης) φόρμας:
https://www.triathlon.org/uploads/courses/124225/application_form_itu_level_1_coaching_course_cyp_2018.docx

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary@cytrifed.org
Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική ύλη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.triathlon.org/uploads/docs/2017_ITU_Level_1_Qualification_Curriculum_v3.2.pdf

Οι διοργανωτές και οι εκπαιδευτές σε καμία περίπτωση θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη
για οποιαδήποτε, άμεση ή έμμεση, απώλεια, ζημιά ή και προσωπικό τραυματισμό σε
περιουσία, εξοπλισμό ή στο άτομο οποιουδήποτε εκ των συμμετεχόντων που ήθελε
επέλθει πριν, κατά ή μετά του σεμιναρίου ή ένεκα αυτού. Ο/Η κάθε συμμετέχοντας
λαμβάνει μέρος και συμμετέχει με δική του/ης ευθύνη.
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