ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ
про Тренерську раду ВГО «Федерація тенісу України»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Тренерська рада ВГО «Федерація тенісу України» (далі – ТР) є комітетом ВГО
«Федерація тенісу України» (далі – ВГО ФТУ).
1.2. Діяльність ТР регламентується Статутом ВГО ФТУ, даним Положенням, рішеннями
Виконавчого комітету ФТУ.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ.
2.1. Тренерська рада створена з метою координації діяльності тренерського корпусу та
напрацювання кадрових пропозицій для розгляду Виконавчим комітетом ФТУ.
2.2. Основні завдання тренерської ради:
2.2.1. Забезпечення об’єктивності відбору кандидатів до складів збірних команд з тенісу.
2.2.2. Розробка, виконання та контроль дотримання положення про відбір до складу
збірних команд з тенісу, формування та затвердження складів збірних команд.
2.2.3. Підготовка команд України для успішних виступів на офіційних міжнародних
змаганнях.
2.2.4. Вирішення питань пов’язаних з тренерською практикою.
2.2.5. Підвищення кваліфікації тренерів.
2.2.6. Розробка та затвердження необхідних для функціонування ТР документів і
положень.
2.2.7. Розгляд та затвердження статусу «Почесний тренер ВГО ФТУ».
3. СТРУКТУРА ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ.
3.1. Головним органом «Тренерської ради» є Загальні збори Тренерської ради, які
збираються як мінімум один раз на каденцію діючого Президента та Виконавчого
комітету ФТУ.
3.2. Загальні збори на своєму засіданні обирають Виконавчий комітет Тренерської Ради,
який є основним робочим органом ТР.
3.3. Виконавчий комітет Тренерської ради обирається Загальними зборами за наступними
напрямками діяльності: науково-методичний, освітній, юніорський теніс (хлопці),
юніорський теніс (дівчата), організаційний (голова Виконкому Тренерскої ради). Загалом
п’ять осіб. Виконавчий комітет ВГО «ФТУ» затверджує до трьох кандидатів на кожен
напрямок діяльності. Кандидати, які мають бажання працювати в Виконкомі ТР
направляють відповідні заяви до Виконкому ВГО «ФТУ» не пізніше, ніж за два тижні до
дати проведення Загальних зборів ТР.
3.4. Тренерська рада складається із п’яти членів Виконкому Тренерської ради, які обрані
Загальними зборами, а також капітаном національної збірної в Кубку Девіса, капітаном
національної збірної у Кубку Федерації, капітанами збірних команди України серед
юнаків та дівчат.
3.5. Делегатами Загальних зборів Тренерської ради автоматично стають усі «Заслужені
тренери України» за списком, що надає Державний тренер з тенісу. Адміністративнотериторіальні одиниці (осередки), що не представлені жодним «Заслуженим тренером
України», мають право висунути тренера від свого осередку для участі у Загальних зборах.
3.6. Про скликання Загальних зборів ТР делегати сповіщаються через офіційний сайт ФТУ
не менше ніж за два тижня до їх проведення.
3.7. Рішення приймаються більшістю від числа присутніх на Зборах ТР.
3.8. Кожний делегат Загальних зборів має один голос.

3.9. Тренер з правом голосу особисто бере участь у голосуванні або голос може бути
переданий іншій особі, для цього ця особа повинна мати довіреність від делегата
Загальних зборів (нотаріальне засвідчення не обов’язкове).
3.10. Кожен член Виконкому на засіданнях Виконкому має один голос.
3.11. Позачергові Загальні Збори ТР можуть бути скликані за вимогою Виконкому ТР,
Виконкому ВГО ФТУ або Президента ВГО ФТУ.
4. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВИКОНКОМУ ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ.
4.1. Виконком ТР збирається Головою за необхідністю, але не рідше одного разу на
квартал, за попереднім повідомленням не пізніше ніж за два тижні.
4.2. Виконком ТР визначає строки і місце проведення та порядок денний Зборів
Виконкому ТР. По терміновим питанням обговорення та голосування може проходити за
допомогою електронної пошти.
4.3. Виконком ТР розглядає та подає на затвердження Виконкому ВГО ФТУ:
- «Положення про збірні команди України»;
- Списки юнацьких та національних збірних команди України та відповідальних тренерів;
- «План заходів з підготовки збірних команд України»;
- пропозиції щодо внесення змін до регламентуючих документів ВГО ФТУ;
- пропозиції щодо покращення взаємодії Виконавчої дирекції ФТУ з тренерами, гравцями;
- затверджує результати іспитів семінарів з сертифікації тренерів (Level 1; Level 2; Level 3,
Level 4).
- завдання на офіційні (відбіркові) змагання;
- заходи з підвищення кваліфікації тренерів;
- список кращих гравців для отримання Wild Card на турніри, що проводяться в Україні під
егідою ВГО «ФТУ»: Чемпіонати України, турніри Українського тенісного туру, турніри ТЕ,
ITF;
- списки кращих спортсменів та тренерів за минулий рік.
4.4. Рішення приймаються простою більшістю голосів від числа членів Виконкому ТР.
Якщо голоси розподілилися нарівно, голос Голови ТР є вирішальним. Для прийняття
рішення потрібно три голоси членів Виконкому ТР.
5. ГОЛОВА ВИКОНКОМУ ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ.
Голова Виконкому Тренерської Ради:
- керує роботою ТР;
- розробляє план роботи ТР;
- розробляє або доручає розроблення документів, необхідних для функціонування ТР та
визначених у пункті 4.3. цього Положення;
- звітує перед Виконком ВГО ФТУ про роботу ТР;
- збирає Виконком ТР за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал, за
попереднім повідомленням не пізніше ніж за два тижні.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІ ТРЕНЕРИ ТА КАПІТАНИ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗБІРНИХ У КУБКУ ДЕВІСА ТА
КУБКУ ФЕДЕРАЦІЇ
Відповідальні тренери юнацьких збірних команд з тенісу та капітани національних
збірних у Кубку Девіса та Кубку Федерації:
- несуть персональну відповідальність за результати виступів ввіреної збірної команди;
- формують тренерський склад збірних команд;
- приймають участь у розробці «Положення про відбір до збірних команд України»;
- приймають участь у розробці «Плану заходів з підготовки збірних команд України»;

- готують список спортсменів та тренерів, що входять до складу спортивної делегації на
офіційні змагання;
- звітують про підготовку та результати виступів команд в офіційних змаганнях;
- приймають участь у підготовці та проводять навчально-тренувальні збори.
- готують список спортсменів та тренерів, що входять до складу спортивної делегації на
офіційні змагання;
- звітують про підготовку та результати виступів команд в офіційних змаганнях;
- приймають участь у підготовці та проводять навчально-тренувальні збори.

