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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТРЕНЕРСЬКУ РАДУ ФЕДЕРАЦІЇ ПЛАВАННЯ 

УКРАЇНИ 

 

 

1. Тренерська рада збірної команди України з плавання (надалі Рада), є 

колегіальним дорадчим органом Федерації плавання України (надалі 

Федерація), що створюється з метою забезпечення кваліфікованої і 

ефективної  підготовки збірної команди України з плавання. 

 

2. У своїй діяльності Рада керується Олімпійською Хартією, законодавчими 

та нормативними актами України, положенням про збірні команди 

України, регламентами міжнародної (ФІНА) та європейської (ЛЕН) 

федерацій плавання, Статутом Федерації, рішеннями Президії Федерації, 

контрактами з працівниками штатних збірних команд, спортсменами та 

тренерами збірної команди України, а також цим Положенням. 

 

3. Основними завданнями Ради є: 

3.1.  Розгляд основних питань навчально-тренувального процесу, виховної 

та спортивної роботи щодо підготовки збірної команди України з 

плавання. 

3.2.  Підвищення організаційного рівня та ефективності навчально-

тренувального процесу. 

3.3.  Формування річних планів підготовки збірної команди України. 

3.4.  Внесення пропозицій щодо складання календарних планів змагань та 

тренувальних зборів. 

3.5.  Розгляд та затвердження індивідуальних планів підготовки 

спортсменів.  

3.6. Розробка, виконання та контроль за дотриманням системи відбору до 

складу збірної команди України з плавання, формування її складу. 

3.7. Підготовка команди для успішного виступу на офіційних міжнародних 

змаганнях. 

3.8. Вирішення питань пов’язаних з тренерською практикою. 

3.9. Розробка необхідних документів, положень та рекомендацій щодо 

покращення підготовки збірної команди з плавання. 

 

4. Рада, відповідно до покладених на неї завдань: 

4.1.  Розглядає подані тренерами і спортсменами, індивідуальні плани і 

програми підготовки, надає роз’яснення, рекомендації та практичну 
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допомогу у межах своєї компетенції з приводу зазначених звернень та 

повідомляє про свої рішення Федерацію. 

4.2.  Надає рекомендації щодо удосконалення підготовки збірної команди 

України з плавання. 

4.3.  Подає Федерації свої пропозиції щодо підготовки збірної команди. 

4.4.  Подає клопотання до керівних органів Федерації щодо підтримки,   

мотивації та заохочення до атлетів і тренерів. 

4.5.  На своїх засіданнях заслуховує атлетів-членів федерації та їх тренерів. 

4.6.  Залучає до своєї роботи експертів, фахівців з відповідного напряму. 

4.7.  Виконує інші функції у межах своєї компетенції. 

 

5. Рада має право: 

5.1.  Залучати членів Федерацій та інших експертів до розгляду питань, що 

належать до її компетенції. 

5.2.  Отримувати від Виконкому та суб’єктів Федерацій необхідну 

інформацію для виконання покладених на неї завдань. 

 

6. Склад та керівництво Ради Рада: 

6.1. Склад Ради формується один раз на рік, відповідно до цього 

положення станом на 1 вересня кожного року. 

6.2. До складу Ради входять такі особи: державний тренер, начальник 

команди, керівник К.Н.Г., старші тренери – за посадами і 8 (або 10, 

тому що мінімум 3 тренери вже будуть входити в Раду як старші 

тренери)  особистих тренерів кращих спортсменів року за таблицею 

очок ФІНА станом на 1 вересня поточного року.  

6.3. Очолює Раду Голова, що обирається з членів Ради та затверджується 

Президією Федерації.   

6.4. Заступник Голови та секретар Ради обираються з членів Ради на 

першому її засіданні. 

6.5. Члени Ради можуть бути виведені з її Ради за власним бажанням або за 

поданням Голови Ради і рішенням Президії. В такому випадку до 

складу Ради входить наступний кандидат відповідно до п. 6.2 цього 

Положення. 

6.6. Склад Ради затверджує Президія Федерації. 

 

7. Голова Ради має такі повноваження: 

7.1.  Організує роботу Ради. 

7.2.  Проводить засідання Ради. 

7.3.  Розробляє та виносить для затвердження на засідання Ради план її 

роботи. 

7.4.  Звітує Президії Федерації про роботу Ради та готує матеріали на 

засідання Президії по окремих питаннях. 

7.5.  Виконує інші функції відповідно до завдань, покладених на Раду. 

 

8.  Заступник Голови Ради виконує обов'язки Голови Ради на час його 

відсутності. 
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9.  Секретар Ради: 

9.1. Веде протоколи засідань Ради, здійснює збір та підготовку матеріалів 

до засідань Ради, виконує інші доручення Голови Ради відповідно до 

його повноважень 

 

10. Основною формою роботи Ради є засідання. 

10.1. Засідання Ради проводяться не менше 1-го разу на квартал, або 

частіше, у разі необхідності. 

10.2. Засідання Ради вважається правочинним, якщо на ньому присутні 

не менше 60% від загальної кількості її членів. 

10.3. Рішення Ради, приймаються простою більшістю голосів від 

присутніх на засіданні  або від взявши участь в голосуванні шляхом 

опитування та оформляються протоколом засідання. У разі якщо 

голоси присутніх розділилися порівну, вирішальним є голос Голови 

Ради. 

10.4. На засіданні Ради мають право бути присутніми члени Президії 

Федерації. Їх голос є дорадчим і при вирішення питання до уваги не 

береться. 

10.5. Рішення Ради підлягають розгляду та затвердженню Президією 

Федерації. 

 

11.  Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Ради 

здійснюється за рахунок коштів Федерації та інших видатків, 

передбачених на підготовку збірної команди України. 

 

12.  Голові Ради та її членам надаються такі гарантії діяльності: 

- можливість бути присутнім на заходах, пов'язаних із виконанням 

завдань, покладених на Раду; 

- незалежність у прийнятті рішень; 

- інші гарантії, пов'язані із виконанням завдань, покладених на Комісію. 

 

13.  Контроль за діяльністю Ради здійснює Президія Федерації. 

 

 


