
Це Положення грунтується на основі загального положення "Про штатну 

збірну команду України з видів спорту", затвердженого наказом 

Мінмолодьспорту від 26.05.1992 року №1013, а також контрактів з фахівцями, 

спортсменами. 

Вважати таким, що втратило чинність "Положення про Тренерську раду з 

альпінізму ФАіС України", затверджене рішенням Виконкому ФАіС України 

14.03.1995 року, прот.№05-95. 

1. Мета і завдання 

1.1. Тренерська рада створюється із числа тренерів, чиї спортсмени 

входять до складу збірної команди України, і спортсменів (склад не менше 5 

осіб) як дорадчий орган при головному (старшому) тренерові збірної команди 

України для більш ефективного вирішення питань з підготовки провідних 

альпіністів до участі в офіційних міжнародних змаганнях та вирішення інших 

організаційних питань, пов'язаних з роботою збірної команди з альпінізму. 

Тренерська рада бере участь: 

у формуванні збірної штатної команди України з альпінізму; 

          у складанні річних планів підготовки збірної команди України; 

у визначенні збірної команди для участі в офіційних 

міжнародних змаганнях і експедиціях; 

у затвердженні індивідуальних планів підготовки членів збірної 

команди України та проведенні аналізу їх виконання; 

в організації проведення науково-методичних конференцій, 

семінарів тренерів; 

у вивченні та поширенні серед тренерського складу України 

сучасної зарубіжної та вітчизняної методик підготовки спортсменів з 

альпінізму; 

у розробці пропозицій щодо змін і доповнень до Правил 

горосходжень, змагань та до Єдиної спортивної класифікації України; 

пропозиції щодо формування календаря спортивних змагань та 

положень. 

1.2. Тренерська рада в своїй роботі керується Правилами горосходжень, 

іншими нормативними документами Держкоммолодьспорттуризму 

України та Федерації ФіАС України та цим положенням. 

Президент Федерації 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Перший заступник Голови 

про Тренерську раду з альпінізму ФАіС України 

УЗГОДЖЕНО 



 

2. Діяльність Тренерської ради 

 

2.1. Головою Тренерської ради є головний (старший) тренер збірної 

команди України. 

2.2. На посаду головного (старшого) тренера призначається особа, яка має 

спортивне звання MC України, вищу освіту за фахом, згідно з Положенням 

"Про штатну збірну команду України з видів спорту", кваліфікацію інструктора 

з альпінізму 1-ї категорії. 

2.3. Головний (старший) тренер скликає Тренерську Раду не рідше 2-х 

разів на рік. У перервах між засіданнями ради оперативне рішення може 

прийматися головним (старшим) тренером, попередньо узгодивши з членами 

ради. 

За умови рівності голосів з будь-якого питання право вирішального 

голосу належить головному (старшому) тренеру. 

2.4. Пропозиції Тренерської ради набувають чинності після узгодження з 

Комітетом з альпінізму і затвердження Виконкомом Федерації за винятком тих 

питань, що потребують рішення Держкоммолодьспорттуризму за клопотанням 

Федерації. 

2.5. Пропозиції  Тренерської  ради   оформляються  письмово   у  2-х 

примірниках. 

Комітет з альпінізму 

Спортивно-технічна комісія ФАіС України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


