Звіт старшого тренера національної збірної команди України.
Виписка з положення ФСОУ про обов'язки старших тренерів збірних команд:
СТАРШИЙ ТРЕНЕР
- формує тренерський склад збірної команди;
- розробляє “Положення про відбір до збірної команди України”,
- розробляє “План заходів по підготовці збірної команди України”;
- готує технічні завдання та пропонує місцевість (карти) для офіційних
(відбіркових) змагань;
- збирає документи та необхідні відомості на кандидатів в збірну команду для
оформлення документів та подає їх відповідальному секретарю Федерації;
- готує список спортсменів та тренерів, що входять до складу спортивної
делегації на офіційні змагання;
- звітує на зборах тренерів, ТР чи президії про підготовку та результати
виступів команди в офіційних змаганнях;
- організовує та проводить навчально-тренувальні збори;
- контролює своєчасне підтвердження на офіційні змагання.

В 2018 році відбулись усі заплановані заходи.
Окремо хочу відзначити організацію НТЗ в Олешках. Була проведена дуже велика організаційна
робота — підготовлено багато цікавих технічних вправ, виставлена рекордна кількість КП, підготовлені
нові карти. Всього на цьому НТЗ прийняло участь близько 200 спортсменів. В планах на наступний рік
продовжувати проводити цей табір.
Щодо НТЗ за кордоном. На жаль, не всі спортсмени брали участь у цих таборах, чи не у повному
обсязі, віддавши пріоритет іншим заходам. Це, на мою думку, стало одною з причин невдалих виступів
спортсменів, у яких технічний рівень орієнтування ще не на достатньо високому рівні.
Під час заходів в закордоні спортсмени були забезпечені всім необхідним — житлом, проїздом,
картами, тренуваннями, а під час ЧС вдалося ще й забезпечити команду якісними відновлювальними
процедурами від масажиста-реабілітолога Сергія Білошицького. Хочу також зазначити, що спортсмени
готувались до всіх змагань за своїми власними тренувальними планами, була можливість досить
вільного вибору тренувань. Я, як старший, “закривав” всі організаційні моментами (як це і прописано в
моїх обов'язках). Також, якщо це було потрібно, я надавав поради, проводив технічні аналізи і тн.
За допомогою президента ФСОУ, Божко Т.П. була знайдена можливість забезпечити команду якісною
формою. Також була добре побудована робота з відповідальним секретарем ФСОУ, Петровим В.Ж. всі документи готувались та подавались в МІНМОЛОДЬСПОРТ завчасно, тим самим на всі
заплановані заходи вдалось отримати аванс.
Виділене на цей рік фінансування покрило лише близько 2/3 витрат на поїздки. Тобто в середньому,
спортсмен платив третину самотужки. Ця цифра не включає фармакологічне та медичне
забезпечення, екіпірування, особисті збори та ін. витрати, які на мою думку, можуть сягнути, ще такої ж
суми. Тобто підготовка спортсмена рівня збірної України, в кращому випадку, фінансується лише на
50%.
Не покидаю спроб знайти спонсорів для команди, на скільки мені це дозволяє свій вільний час. Поки
що було отримано лежаки від LezhakTop та знижки на продукцію Inov-8 та Sign.
Хочу відзначити результати: Руслана Глібова — 2 ЧС, 4 та 5ЧЄ, 6КС (загальний залік); Олександр
Кратов — 5ЧС; естафетна команда у складі Дениса Щербакова, Руслана Глібова, Артема Паченко — 6
КС (3 етап). Завдяки гідним результатам хлопців нам вдалося залишитись в першому дивізіоні, що
означає на наступному ЧС ми можемо виставити 3 чоловіка на довгу дистанцію. Жінки залишились у
другому, тобто тут маємо 2 місця.
Скажу чесно що в нас зараз є 2-3 спортсмена які показують високі результати, ще є 2-3 спортсмена з
нинішніго складу збірної, які при певному підході, можуть досягти високих результатів. Також я бачу 2-3
спортсменів з юніорів які теж, при певному підході, можуть досягти непоганих результатів. На жаль, на
даний момент, я більше не бачу хто б ще міг підсилити збірну.
Наступний рік буде “лісним”. Буде дуже мало спринтів, тільки на КС в Швейцарії та Китаю тому
спринтерам раджу шукати ще якісь комерційні змагання і готуватись до них, та до першого
спринтерського ЧС 2020. ЧС 2019 відбудеться в Норвегії і там точно буде нічого робити тим хто не
бігає в Скандинавії, команди з 4 хлопців і 3 дівчат буде достатньо. На КС в Фінляндії хотілось би
виставити повний склад. На жаль, кількість фінансів та обмеження в часі не дозволяє централізовано
готувати одразу 2 склади команди - 1 на спринт та ще 1 на лісні види, але я бачу в цьому необхідність.
Положення про відбори вже підготовлене та затверджене тренрадою, чекаємо на президію.
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