Centrum talentovanej mládeže
VÝBEROVÉ KONANIE
CTM vyhlasuje výberové konanie na reprezentačných trénerov pre nasledovné tímy:
- Espoirs ženy
- Espoirs muži
- Juniori chlapci
- Juniori dievčatá

Hlavný účel výberového konania
Príprava a účasť tímov espoirs ženy, espoirs muži, juniori chlapci na ME 2021, ktoré sa budú konať
v dňoch 3.- 6. 10. v Santa Suzanna v Španielsku.
Príprava a účasť tímu juniori dievčatá na vybrané medzinárodné podujatia v r. 2021.

Reprezentačný tréner a jeho zodpovednosti podľa Smernice CTM, ktorá vstúpila do platnosti
1. 5. 2021
Podľa novej Smernice CTM, ktorá vstúpila do platnosti 1. 5. 2021, je Reprezentačný tréner fyzická
osoba, ktorá bola na tento post vybratá VV CTM a schválená prezídiom SFP na základe svojej
kandidatúry na tento post vo forme prihlášky za reprezentačného trénera (ktorejkoľvek z
kategórií), predloženej VV CTM. Funkčné obdobie reprezentačného trénera začína zvolením
na post a končí 31. 12. daného kalendárneho roka.
Ďalej, podľa bodu 9.1. Smernice CTM platí nasledovné:
Na posty reprezentačných trénerov si podávajú prihlášky do výberového konania fyzické
osoby vždy na každý kalendárny rok zvlášť, vždy pre konkrétnu vekovú kategóriu (prípadne
viaceré kategórie) podľa Harmonogramu činnosti a kritérií stanovených VV CTM.
Reprezentačný tréner je zodpovedný za nasledovné:
a) plnenie plánu práce, ktorý vznikol v spolupráci a so súhlasom VV CTM,
b) nomináciu športovcov na jednotlivé reprezentačné podujatia, pričom platí, že
nominovať môže výlučne členov CTM,
c) zostavenie prípadného realizačného tímu pre potreby účasti na zahraničných a
domácich podujatiach,
d) adekvátne využitie stanoveného rozpočtu, vyúčtovanie podujatia alebo účasti na
podujatí,
e) predkladanie reportov o činnosti VV CTM na výzvu VV CTM,
f) v prípade účasti na ME a/alebo MS predloženie Správy reprezentačného trénera
predsedovi CTM,

g) dodržiavanie metodiky CTM, meranie, diagnostiku, nastavenie cieľov,
vyhodnocovanie, vedenie tréningového denníka, plán, procesy...
Ďalšie úlohy reprezentačného trénera:
●
●
●

viesť tím na pravidelných tréningoch podľa harmonogramu tréningovej činnosti a robiť
záznam prostredníctvom tréningového denníka,
stanoviť podujatia, na ktorých je účasť reprezentačného výberu povinná a zúčastniť sa s
tímom na nich,
viesť prehľad o aktivitách reprezentačného výberu, vyvodiť zodpovednosť za neplnenie úloh
a pokynov alebo dlhodobo slabé výkony.

Kritériá pre výber trénera:
1. špecifický trénerský kurz pre pétanque (CEP, FIPJP, CIEP) alebo základný trénerský kurz
(FTVŠ),
2. hráčska alebo trénerská licencia petangovej federácie,
3. znalosť slovenského jazyka a anglického alebo francúzskeho jazyka,
4. návrh Plánu práce, s víziou, cieľmi, harmonogramom tréningovej činnosti a zoznamom
povinných podujatí,
5. motivačný list,
6. stručný petangový životopis.

Forma výberového konania
1. VV CTM stanovilo termín, do ktorého prijíma prihlášky na trénera reprezentačného tímu, a to
21. 5. 2021, 23:59 hod. Prihlášky treba zaslať na: petanque.univerzum@gmail.com, s kópiou
na: saya.fratricova@gmail.com a jurajadler@gmail.com.
2. Do termínu 28. 5. 2021 vyhodnotí prihlášky a absolvuje osobné alebo online pohovory s
vybranými kandidátmi. Vybraných kandidátov navrhne na schválenie prezídiu SFP.

