ПОЛОЖЕННЯ
про тренерську раду ФСО України
(CОБ, СОЛ, СОР, МТБО, ТРО)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Тренерська Рада (далі – ТР) є комітетом Федерації спортивного
орієнтування України (далі – Федерація).
1.2. Діяльність ТР регламентується Статутом Федерації, данним
Положенням, рішеннями Президії Федерації, документами Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ.
2.1. Підготовка спортсменів України для успішних виступів на офіційних
міжнародних змаганнях.
2.2. Підвищення кваліфікації тренерів (керівників гуртків та секцій) зі
спортивного орієнтування.
2.3. Розробка та затвердження необхідних для спортсменів і федерації
документів і положень.
3. СТРУКТУРА ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ.
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТРЕНЕРІВ.
3.1. Члени ТР та старші тренери збірних команд (національної, юніорської,
юнацької, студентської) обираються Загальними зборами тренерів (далі –
Збори), членів Федерації, строком на 2 роки та затверджуються президію. До
складу ТР, усього 5 – 7 осіб, за посадою входять старші тренери збірних
команд.
3.2. Про скликання Зборів тренери сповіщаються не пізніше, ніж за місяць
до терміну їх проведення.
3.3. Рішення приймаються більшістю від числа присутніх на Зборах.
3.4. Будь яке рішення зборів затверджуе президія, в разі якщо рішення не
затверджено президію подальше вирішення питання покладаеться на президію.
3.4. Кожний тренер має один голос.
3.5. Тренер з правом голосу особисто бере участь у голосуванні. Голос не
може бути переданий іншій особі.
3.6. Від одного регіону України (АР Крим, всіх областей України, м.Київ та
Севастопіль) не може бути більше п'яти тренерів з правом голосу.
3.7.У випадку присутності на зборах більш ніж 5 осіб право голосу надается
згідно протоколу регіональной ФСО.
3.8. Збори проводяться 1 раз на рік, під час Конференцією Федерації.
3.9. Позачергові Збори можуть бути скликані за вимогою Президії Федерації
або за рішенням ТР.
4. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ ТА ЇЇ ОРГАНІВ.
4.1. ТР збирається за необхідністю, як правило, під час офіційних змагань,
з попереднім повідомленням не менш, ніж за два тижні.
4.2. ТР визначає строки і місце проведення та порядок денний Зборів та
засідань ТР. По термінових питаннях обговорення та голосування може
проходити по електронній пошті.
4.3. Члени ТР обирають зі свого складу Голову ТР та його заступника.
4.4. ТР розглядає та затверджує:
- План заходів по підготовці збірних команд України;

- Документи, необхідні для функціонування збірних команд;
- Тренерські склади збірних команд;
- Технічні завдання на офіційні (відбіркові) змагання;
- Заходи по підвищенню кваліфікації тренерів;
4.5 ТР розглядає, затверджує та подає на затвердження Президії Федерації:
-“ Положення про ранги орієнтувальників України”;
- “ Положення про відбір до збірних команд України”
- “ Принципи формування штатної команди України”;
- Список збірної команди України зі спортивного орієнтування для подання в
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту;
- Результати відборів до збірних команд України;
- Список спортсменів та тренерів, що входять до складу спортивних делегацій
для участі в офіційних змаганнях;
- Пропозиції щодо розподілу виділених коштів на підготовку та участь в
змаганнях збірних команд України;
- Пропозиції щодо проведення Всеукраїнських та міжнародних тренувальних
таборів;
4.6. ТР може делегувати частину своїх повноважень Голові ТР, старшим
тренерам чи тренерським складам збірних команд.
4.7. Рішення приймаються простою більшістю голосів від числа членів ТР.
При наявності рівно половини голосів, голос Голови ТР є вирішальним.
5. ГОЛОВА ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ.
5.1. Голова ТР:
- керує роботою ТР;
- розробляє план роботи ТР;
- розробляє або доручає підготовку необхідних документів членам ТР чи
старшим тренерам;
- звітує перед Президією Федерації про роботу ТР та представляє рішення ТР;
- погоджує з Технічним комітетом та іншими структурами Федерації рішення ;
5.2. Заступник Голови ТР виконує функції Голови ТР за його дорученням,
або у випадку його неспроможності виконувати свої обов’язки, веде
документацію.
6. 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.

