ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЛАВЕН ТРЕНЬОР ПО ДЖУДОкадети,младежи и девойки.

Висше образование по физическо възпитание и спорт
Длъжностни задължения:
Главният треньор е длъжен да познава състоянието, качествата и
резултатите на всички най-добри състезатели в отделните възрастови
групи.
Предлага и изготвя плановете за подготовка на всички национални
гарнитури за календарната година, както и участието им в МСК
съобразявайки се с индивидуалните резултати на състезателите в ДСК,
важността на състезанието за всеки един национален състезател и
периода, в който състезателя трябва да се намира в оптимално състояние
по време на най – важното състезание през годината. Тези планове той
изготвя съвместно с личните треньори на основните състезатели, на които
се разчита за резултат през годината, като при дискусия и спорни
ситуации, главния треньор има решаваща дума при вземане на решения.
Изготвя плановете и програмите изцяло съобразяйваки се с зададените
финансови рамки съгласно договора за финансиране с ММС.
Главния треньор е в пряк контакт с лекар, НПЛ, масажист с които
организира тестирания, функционални изследвания и т.н.
Главния треньор събира информация и заявява пред ръководството на
федерацията необходимостта от вида и количството екипировка. След
получаване на заявените количества отговаря за раздаването и на
националните състезатели и треньори срещу подпис.
Главния треньор езадължен съвместно с доктора на националните отбори
да запознава ръководството с необходимостта от лечебни и
възстановителни процедури, рехабилитация и медицински изследвания за
националните състезатели,във връзка с финансирането на същите.

Предоставените от Федерацията медицински изделия, Главния треньор
раздава на състезателите срещу подпис. За всичко свързано с
възстановяването запознава лекаря на Федерацията.
Главния треньор трябва да съблюдава стриктно спазването на правилата и
критериите свързани с подготовката и участието на състезателите в МСК
утвърдени от УС.
Главния треньор има право да предлага решения за действия извън тези
правила при извънредни случаи, когато те са изцяло в интерес на
Федерацията и по-точно в интерес на спортния резултат в основните
състезания - ЕП и СП-като ги съгласува за утвържадаване от УС.
По всички проблеми и въпроси на личните треньори на националните
състезали и на техните спортни клубове касаещи определяне на състави за
подготовка както и състави за участие във всички състезания от МСК се
обръщат към главния треньор.
Фунцията главен треньор се изпълнява за една календарна година
съобразно договор с ММС.
Управителния съвет е този, който назначава главния треньор в началото на
всяка календарна година след получаване на договора с ММС.

