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Положення
з

про тренерську підкомісію комісії з волейболу пляжного ГО ФВУ

1.ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1 Тренерська підкомісія є консультативно - дорадчим органом при комісії з 
волейболу пляжного ГО ФВУ (далі комісія).

1.2 Тренерська підкомісія у своїй діяльності керується Статутом ГО ФВУ, 
Положенням про комісію з волейболу пляжного ГО ФВУ, цим положенням, 
рішеннями виконкому ГО ФВУ, рішеннями комісії, нормативними документами 
ПУВ, СЕУ, ЕЕУ7А, відповідними наказами та нормативними документами 
ММСУ.

1.3 У своїй діяльності тренерська підкомісія підпорядкована комісії з 
волейболу пляжного ГО ФВУ.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ТРЕНЕРСЬКОЇ ПІДКОМІСІЇ.

2.1 Тренерська підкомісія створюється з метою координації діяльності та 
об’єднання тренерів та фахівців по досягненню результатів в підготовці 
спортсменів високої кваліфікації, виховання спортивного резерву, підготовки 
фахівців з волейболу пляжного.

2.2 Основними завданнями тренерської підкомісії є:
-розгляд та рекомендації комісії кандидатур на посади тренерів збірних^ 

команд України;
-формування складу національної збірної команди України та складу 

спортсменів штатної команди національної збірної команди України з волейболу 
пляжного;

-розгляд та рекомендації кандидатур для участі у навчально-тренувальних 
зборах членів збірних команд та інших перспективних спортсменів;

-розгляд планів підготовки збірних команд до чемпіонатів Європи, світу та 

інших міжнародних змагань;



-аналіз звітів збірних команд за підсумками підготовки та виступу збірних 

команд в офіційних міжнародних та українських змаганнях;

-пропозиції до формування Єдиного календарного плану спортивних заходів 

із волейболу пляжного;

- внесення пропозицій, участь в підготовці та проведенні семінарів для 

тренерсько - викладацького складу із залученням провідних фахівців;

-підготовка та відпрацювання проекту Системи відбору до складу 

національної збірної команди України з волейболу пляжного;

- ознайомлення, аналіз нових нормативно-правових документів (законів, 

постанов, положень, наказів) який видаються в галузі фізичної культури і спорту;

- внесення пропозицій та рекомендацій змін в діючі нормативно-правові акти 

в галузі фізичної культури та спорту в розрізі волейболу пляжного;

- внесення пропозицій щодо формування бюджету на новий сезон.

2.3 Тренерська підкомісія може виконувати інші функції, що випливають із 

покладених на неї завдань.

3. ФОРМУВАННЯ ТА СКЛАД ТРЕНЕРСЬКОЇ ПІДКОМІСІЇ.

3.1 Склад тренерської підкомісії обирається на 1 рік.

3.2 Склад тренерської підкомісії від семи до одинадцяти осіб.

3.3 До складу тренерської підкомісії можуть входити: тренери переможців 

та призерів попереднього чемпіонату та Кубку України, тренери переможців та 

призерів вікових чемпіонатів Украйни, а також обов’язково представники комісії 

та ММСУ.

3.4 Склад тренерської підкомісії затверджується на засіданні комісії.

3.5 Голова тренерської підкомісії призначається головою комісії з 
урахуванням рішення засідання тренерської підкомісії.

3.6 Голова підкомісії має такі обов’язки та повноваження:

- організовує роботу підкомісії;

- головує на засіданнях підкомісії;



- розробляє та виносить для затвердження на засідання підкомісії план її 

роботи;

- розробляє функціональні обов’язки членів підкомісії відповідно до плану 

роботи;

- доповідає на комісії про роботу тренерської підкомісії та готує матеріали по 

окремих питаннях на його засіданнях;

- виконує функції відповідно до завдань, покладених на тренерську 

підкомісію.

3.7 Члени підкомісії можуть переобиратись повторно при дотриманні умов 

положення.

3.8 Повноваження голови та інших членів тренерської підкомісії 

розпочинаються з моменту ухвалення комісією відповідного рішення про 

затвердження складу підкомісії (внесення змін до її складу) на поточний період та 

закінчуються в день ухвалення рішення комісії про затвердження членів 

тренерської підкомісії на наступний період.

3.9 Члени тренерської підкомісії можуть бути виведені зі складу тренерської 

підкомісії за власним бажанням або за поданням голови тренерської підкомісії та 

ухваленням комісії у випадках систематичної (три і більше разів) неучасті в 

роботі тренерської підкомісії без поважних причин або невиконання обов’язків 

члена тренерської підкомісії на її засіданнях.

4. СКЛИКАННЯ ПІДКОМІСІЇ ТА ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ

4.1 Основною формою роботи тренерської підкомісії є засідання.

4.2 Засідання тренерської підкомісії скликає голова комісії.

4.3 Засідання тренерської підкомісії веде голова тренерської підкомісії або 

його заступник за дорученням голови.

4.4 Засідання тренерської підкомісії вважаються правомочними, якщо на 

ньому присутні не менше 2/3 від загальної кількості її членів.

4.5 Рішення тренерської підкомісії приймаються простою більшістю голосів, 

у разі рівноваги, голос голови тренерської підкомісії є вирішальним.



4.6 Розглянуті питання оформляються протоколом засідання, до якого 

додаються використані матеріали.

4.7 Рішення тренерської підкомісії підлягають розгляду та затвердженню 

комісією.

4.8 Контроль за діяльністю тренерської підкомісії здійснює комісія.


