برنامه عملیاتی سال  1397فدراسیون دوچرخه سواری براساس برنامه  5ساله راهبردی
ردیف

عنوان طرح

1

آموزش و پژوهش

عنوان فعالیت

تعداد

برگزاری دوره مربیگری درجه ۳

14

برگزاری دوره مربیگری درجه ۲

4

برگزاری دوره مربیگری درجه 1

۲

برگزاری دوره داوری درجه ۳

7

برگزاری دوره داوری درجه ۲

۳

برگزاری دوره داوری درجه 1

۲

کارگاه کارآموزی

4

کارگاه های تخصصی

۳

دوره توجیهی داوری درجه ۳

4

دوره توجیهی داوری درجه ۲

4

دوره توجیهی داوری درجه 1

۲

اعزام به دوره های مربیگری و داوری بین المللی

1

اعزام مربیان و ورزشکاران به کمپ تمرینی  ،آموزشی  UCIدرکره جنوبی( آقایان و

۳

بانوان

دوره تربیت مدرس مربیگری/داوری

1

چاپ کتاب

4

تولید فیلم

1

دوره مربیگری درجه سه ویژه آموزش معلمان ورزش

4

اعزام به مسابقات جهانی

4

اعزام به کاپهای آسیایی

4

انجام مسابقات لیگ برتر

۳6

آسیا و بازیهای آسیایی 2018

انجام مسابقات لیگ دسته یک

۳

اندونزی

انجام مسابقات قهرمانی کشور

7

برگزاری اردوهای آماده سازی تیمهای ملی در کشورهای اروپایی بمنظور شرکت در مسابقات مختلف

18

اعزام به تورهای آسیایی

1۲

اعزام به کاپهای جهانی

۳

اعزام به مسابقات قهرمانی های آسیایی کوهستان –کورسی (پیست و جاده) تریال

4

اعزام به مسابقات کالس  1و ۲

6

شرکت در مسابقات قهرمانی آسیایی  ۲018تریال و BMX

۲

انجام مسابقات قهرمانی کشور ( جوانان و بزرگساالن)

4

انجام مسابقات لیگ

4

آماده سازی تیمها برای
2

شرکت در مسابقات قهرمانی

آماده سازی تیمها برای
3

مسابقات تعیین کننده سهمیه
های المپیک

4

توسعه رشته های تریال BMX ،
و سایکل کراس
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ردیف

عنوان طرح

5

فعالیتهای استعدادیابی

6

بازاریابی

عنوان فعالیت

برگزاری کارگاه و انجام تست استعدادیابی

تعداد

۳5

اجرای فاز دوم اهداء دوچرخه های پیست ویژه استعدادیابی در سطح کشور
خریداری لوازم و وسایل جهت اخذ تستهای استعدادیابی و ارزیابی تیمهای ملی

7

ترویج فرهنگ دوچرخه سواری

معرفی رشته های مختلف دوچرخه سواری به شرکتها و رایزنی با آنان
تبلیغ برند اسپانسر در اماکن ،روی البسه و دوچرخه ها
برگزاری همایشهای مناسبتی

72

برگزاری همایش های آخر هفته

49

در بین آحاد جامعه و خانواده ها برگزاری همایش های سه شنبه های بدون خودرو
برگزاری مسابقات جایزه بزرگ
پیگیری تکمیل پیستهای نیمه کاره

8

سراسر کشور از طریق شرکت
توسعه و وزارت ورزش و جوانان

9
10
11

12

ساخت پیست BMX

وزارت ورزش و جوانان
ساخت پیست  BMXدر مجموعه ورزشی آزادی و در سطح استانهای کشور

پیگیری جهت انتقال ساختمان اداری فروش ساختمان اداری فعلی و ساخت ساختمان اداریدر مجموعه ورزشی آزادی
شرکت در مجمع عمومی فدراسیون جهانی

1

شرکت در اجالس جهانی

1

حفظ کرسیهای فعلی و انتخاب در

شرکت در مجمع عمومی کنفدراسیون آسیایی

1

سایر کمیته ها ی کنفدراسیون آسیا

شرکت در اجالس کنفدراسیون آسیایی

1

حضور مؤثر در اجالس جهانی

مبارزه با موضوع دوپینگ

اجرای کارگاههای آموزشی در سطح مسابقات و اردوها
نظارت بر مسابقات و اردوها با هماهنگی ستاد آنتی دوپینگ
اخذ ضمانت نامه و وثیقه از ورزشکاران

14

12

پیگیری تکمیل پیست های نیمه کاره سراسر کشور از طریق شرکت توسعه و

انجام تست سالمت
13

36

توسعه سراسری سامانه ملی دوچرخه
سواری در سایت

توسعه سامانه ملی دوچرخه سواری در سایت رسمی فدراسیون
راه اندازی درگاه بانکی رسمی دوچرخه سواری (بانک ملی )

15

راه اندازی درگاه بانکی

16

خریداری تجهیزات

خریداری لوازم و وسایل جانبی جهت تجهیز تیمهای ملی و استانها

17

تورهای بین المللی

پیگیری جهت راه اندازی تورهای بین المللی در رشته های مختلف

18

مجامع استانی

حضور در سطح استانی و شرکت در کلیه مجامع

