1. Metas estratégicas para 2011-2015
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estratégico
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Metas de crescimento para 2015




Garantir o crescimento de, pelo menos,
XXX atletas (X%) e de XXX treinadores.
Chegar a um crescimento de X% em
competições, para atingir X de
competições por ano.
Incluir, pelo menos, um desporto
unificado em cada programa.

Metas de qualidade para 2015


Garantir que X% dos treinadores
têm certificação do currículo oficial
SOLA e são elegíveis para a
participação regional num
programa de reconhecimento.



Garantir que cada atleta latinoamericano participa em, pelo
menos, 2 sessões de treino por
semana de, pelo menos, uma hora,
durante 12 semanas.



Implementar um programa de
desenvolvimento de competências
e desportos para melhorar o
desempenho de, pelo menos, 20%
dos atletas.

2. Prioridades e metas para 2011: As páginas que se seguem definem os Planos nacionais e Entregas.
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Meta de qualidade para
2015

DESPORTOS E COMPETÊNCIAS AVANÇADAS


Garantir o crescimento de, pelo menos, XXX atletas (X%) e de XXX
treinadores.
 Chegar a um crescimento de X% em competições, para atingir X de
competições por ano.
 Incluir, pelo menos, um desporto unificado em cada programa.
 Garantir que X% dos treinadores têm certificação do currículo oficial SOLA e
são elegíveis para a participação regional num programa de
reconhecimento.
 Garantir que cada atleta latino-americano participa em, pelo menos, 2
sessões de treino semana de, pelo menos, uma hora, durante 12 semanas.
 Implementar um programa de desenvolvimento de competências e
desportos para melhorar o desempenho de, pelo menos, 20% dos atletas.
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Ações e entregas do programa em 2011
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Meta estratégica para 2011-2015
Garantir o crescimento de, pelo menos, XXX
atletas (X%) e de XXX treinadores
Ações e entregas em 2011
Garantir
acordos
de
protocolo
com
Confederações de Basebol e Basquetebol que
apoiem o desenvolvimento do Plano de Softebol
2011-2015 e o Plano de Desenvolvimento de
Basquetebol.




Treinar, certificar e trabalhar com diretores
desportivos em, pelo menos, 13 programas a
fim de desenvolver e monitorizar a
implementação dos planos para identificar
estratégias e Fontes (ex.: Universidades e
municípios) para recrutar novos treinadores
e alcançar um maior crescimento no número
de atletas.
Trabalhar com, pelo menos, 13 programas
para formalizar acordos de protocolo com
Federações Nacionais de Futebol e a
Federação Nacional de Ténis para apoiar os
acordos de protocolo SOLA com CONMEBOL,
XXX, XXX.
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Meta estratégica para 2011-2015
Garantir que cada atleta latino-americano
participa em, pelo menos, 2 sessões de treino por
semana de uma hora, pelo menos, durante 12
semanas.
Ações e entregas para 2011
 Alterar os Treinos dos Treinadores e o
currículo de certificação a fim de incluir uma
norma mínima de treino do treino de atletas
e distribuir a todos os programas.



Jose Perez
Q2

Jose Perez

Trabalhar com o Conselho Regional para
monitorizar o desempenho de XXX.

Q3

Apresentar e discutir estratégias para chegar

Q4

Jose Perez

a novas normas de treino com os líderes de
programa e a conferência anual de chefia.

