GŁOWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI
Śląskiego Okręgowego Związku Kulturystyki, Trójboju Siłowego i Fitness 
w Katowicach

Na lata 2003 - 2007

      Najbliższe lata przyniosą dalszy, dynamiczny rozwój sportów siłowych, 
a szczególnie wzrośnie popularność uprawiania kulturystyki dla własnego zdrowia 
i sprawności fizycznej. Powstanie wiele siłowni, fitness klubów, wzrośnie zapotrze-bowanie na dobrze przygotowanych instruktorów i trenerów i profesjonalny sprzęt.
   Stawia to przed naszym Związkiem coraz więcej problemów związanych tak z tros-ką o zapewnienie coraz lepszych warunków dla zawodniczek i zawodników uprawiających kulturystykę, trójbój siłowy i fitness wyczynowo, jak również zajęcia 
z tysiącami osób ćwiczących amatorsko - dla własnego zdrowia.

Najważniejszymi zadaniami są:

I. Popularyzacja sportów siłowych na Śląsku

1.	Współpraca z dziennikarzami telewizji, prasy i radia celem promocji sportów siłowych jako niezbędnego elementu poprawy tężyzny fizycznej i zdrowia.

2.	Organizacja zawodów "Pierwszego Kroku", systemu imprez lokalnych łączonych 
z pokazami czołowych zawodniczek i zawodników.

3.	Dążenie do wznowienia druków podręczników dla początkujących i zaawanso-wanych zawodników. Promocja kaset video z programami treningowymi.

4.	Zgłaszanie czołowych zawodników i trenerów z naszego regionu do plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku. Dotyczy to tak plebiscytów lokalnych jak i ogólnopolskich.

5. Promowanie najlepszej rodzimej produkcji sprzętu do uprawiania ćwiczeń siłowych poprzez organizowanie wystaw i kiermaszów, oraz dążenie do publikacji w sporto-wej prasie. Zainteresowanie producentów do sponsorowania naszego Związku.

II. Kształcenie kadr

1. 	Organizowanie kursów instruktorów i sędziów kulturystyki, trójboju siłowego 
i fitness obejmując tym szkoleniem coraz większe grupy kandydatów.

2. 	Wprowadzenie systemu dokształcania instruktorów, trenerów i sędziów połączony z nadawaniem odpowiednich klas.

III. Kadra Śląska

1. 	Objęcie opieką kadry naszego regionu juniorek, juniorów, organizując obozy, seminaria i indywidualne konsultacje.
2. 	Przygotowanie zawodniczek i zawodników do startu w Mistrzostwach Polski oraz zawodów międzynarodowych.

3. Pomoc w pozyskiwaniu sponsorów oraz zapewnienie odżywek i ubiorów dla czołowych zawodniczek i zawodników naszego regionu.

IV. Ochrona zdrowia i walka z dopingiem

1. 	Kontrola aktualności badań lekarskich na każdych zawodach lokalnych i ogólno-polskich organizowanych przy współpracy ze Związkiem.

2. 	Nawiązanie ścisłej współpracy z terenowymi przychodniami sportowymi.

3.	Promowanie właściwego stylu życia, stosowania odżywek, walka z niedozwolonymi środkami dopingującymi.

4.	Dążenie do prowadzenia badań antydopingowych na imprezach organizowanych przez Związek.

V.  Udział w rywalizacji ogólnopolskiej i międzynarodowej

1.	Podporządkowanie systemu imprez lokalnych, imprezom krajowym i międzynaro-dowym.

2. Pozyskanie środków do wysłania Kadry Śląska na Mistrzostwa Polski oraz imprezy międzynarodowe. Zachęcanie weteranów do udziału w imprezach krajowych i międzynarodowych.

3. 	Występować do Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego o przyznanie organizacji Mistrzostw Polski w Kulturystyce, trójboju Siłowym i Fitness oraz ważniejszych imprez międzynarodowych w tym Mistrzostw Europy i Świata.

4. 	Występować o zwiększenie udziału naszych sędziów w sędziowaniu zawodów krajowych i międzynarodowych.

VI.  Zagadnienia organizacyjne

1. 	Dążenie do pozyskania własnego biura Związku z możliwością zatrudnienia jednej osoby.

2. 	Pod kierunkiem skarbnika powołać komisję ekonomiczną, która zajmować się będzie pozyskiwaniem sponsorów dla Związku.

3.	Doprowadzenie do utworzenia nowych Stowarzyszeń Kultury Fizycznej obejmujących swoim zasięgiem cały Śląsk.

4. 	Wprowadzenie własnych licencji dla klubów i zawodników.

5. 	Odnowić ewidencję klubów, sędziów i instruktorów.

6. 	Założyć zeszyty uchwał i wniosków oraz obecności Członków Zarządu na zebraniach.

7.	 Opracować zakresy czynności Vice Prezesów, Sekretarza Generalnego i Skarbnika.

8. 	Pomoc prawna dla klubów prywatnych w realizacji planów związanych z powołaniem Stowarzyszenia.

9. 	Opracowanie kalendarza imprez na 2004 r. i lata następne.

