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ПОЛОЖЕННЯ
про тренерську раду зі скелелазіння ФАіС України
Дане Положення грунтується на підставі загального положення “Про штатні
збірні команди України з видів спорту”, затвердженого наказом
Мінмолодьспорту від 26.05.1992 року №1013, а також контрактів з фахівцями та
спортсменами.
Вважати таким, що втратило чинність “Положення про тренерську раду зі
скелелазіння”, затверджене Держкомспортом України від 27.11.1999р.
1 Мета і завдання
1.1. Тренерська рада створюється для ефективного вирішення питань
підготовки провідних скелелазів до участі в офіційних міжнародних змаганнях,
вирішення організаційних питань, пов’язаних з роботою збірної команди
України зі скелелазіння.
Члени тренерської рада беруть участь у:
- складанні річних планів підготовки збірної команди України;
- формуванні збірної команди для участі в офіційних міжнародних
змаганнях;
- затвердженні індивідуальних планів підготовки членів збірної команди
України та аналізують їх виконання;
- в організації проведення науково-методичних конференцій, семінарів
тренерів;
- вивченні та поширенні серед тренерського складу України сучасної
зарубіжної та вітчизняної методик підготовки спортсменів зі скелелазіння;
- розробці пропозицій щодо внесення змін і доповнень до правил
змагань та до Єдиної спортивної класифікації України;
- веденні поточного та підсумкового рейтингу спортсменів-скелелазів.
1.2. Тренерська рада має статус дорадчого органу при Федерації.
1.3. До складу тренерської ради входять особисті тренери спортсменів
збірної команди України і провідні спортсмени чисельністю не менше 5-ти осіб.
1.3.1. Головою тренерської ради обирається на громадських засадах
старший тренер збірної команди України та затверджується Федерацією.

1.3.2.Старший тренер скликає тренерську раду не рідше 2-х разів на рік.
В перервах між засіданнями ради оперативне рішення може прийматися
старшим тренером, попередньо узгоджене з членами ради.
1.3.3.Особисті тренери членів збірної команди України зі скелелазіння
здійснюють безпосередню індивідуальну роботу зі спортсменами під
керівництвом тренерської ради і особисто відповідають за виконання
індивідуальних планів підготовки кожним членом збірної команди.
Особистим тренером члена збірної команди вважається тренер, що
працював з спортсменом не менше двох років та на останньому етапі підготував
його до складу збірної команди (наказ Мінмолодьспорту України від
26.05.1992р. №1013) “Про порядок формування збірних команд України”.
1.3.4.Пропозиції тренерської ради набувають чинності після узгодження з
комітетом зі скелелазіння і затвердження виконкомом Федерації, за винятком
тих питань, що потребують рішення Держкоммолодьспорттуризму за
клопотанням Федерації.
1.3.5. Протоколи засідання тренерської ради оформляються письмово у 2х примірниках. Один з них зберігається протягом року у відповідній
номенклатурній справі ФАіС України, другий - у голови тренерської ради.
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