
Старший тренер зобов'язаний: 

 

1. Брати участь в розробці цільової програми підготовки спортсменів до участі в 

Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи, інших офіційних міжнародних 

змаганнях. 

 

2. Вносити головному тренеру пропозиції щодо комплектування національної збірної 

команди України з виду спорту, її основного складу та складів спортсменів різних 

вікових груп з урахуванням вимог міжнародної спортивної федерації з виду спорту. 

 

3. Брати участь в розробці планів індивідуальної підготовки спортсменів національної 

збірної команди України з виду спорту. 

 

4. Організовувати та проводити в межах повноважень навчально-тренувальну роботу із 

спортсменами національної збірної команди України у відповідних різновидах 

змагальної діяльності. 

 

5. Забезпечувати участь спортсменів національної збірної команди України з виду спорту 

у спортивних змаганнях різного рівня у відповідних вікових групах та нести в межах 

повноважень відповідальність за результати їх виступів на міжнародних змаганнях. 

 

6. Забезпечувати виконання спортсменами національної збірної команди України з виду  

спорту спортивних результатів: 

 

Найменування змагань (ранг) Заплановано на 20____ рік 

  

  

  

  

  

  

 

7. Вносити старшому тренеру пропозиції щодо формування Єдиного календарного плану 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, цільової програми 

підготовки спортсменів до участі в Олімпійських іграх, брати участь у розробці річних 

планів підготовки спортсменів до участі в Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, 

Європи, інших офіційних міжнародних змаганнях. 

 

8. Аналізувати  підсумки спортивного сезону і складати річний звіт про виконання 

спортсменами національної збірної команди України з виду спорту планових фізичних 

навантажень і спортивних результатів. 

 

9. Взаємодіяти з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості 

щодо питань розвитку виду спорту. 

 

10. Сприяти своєчасному оформленню контрактів із спортсменами-інструкторами і 

тренерами штатної команди національної збірної команди України з виду спорту. 

 

11. Спільно зі спортивними федераціями (асоціаціями, спілками, об’єднаннями тощо) з 

виду (видів) спорту організовувати  роботу тренерської ради з відповідних спортивних 

дисциплін. 

 

12. Здійснювати виховну роботу серед спортсменів національної збірної команди України 

з виду (видів). 



 

13. Сприяти створенню спортсменам національної збірної команди України з виду спорту 

належних умов в період їх  індивідуальної підготовки за місцем проживання. 

 

14. Дотримуватися особисто та здійснювати заходи щодо дотриманням спортсменами 

законодавства України, антидопінгового законодавства, положень міжнародних 

нормативних актів у сфері фізичної культури і спорту, статутів міжнародної, 

європейської та  національної спортивної федерації і правил змагань з виду спорту. 

 

15. Брати участь у проведенні фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів з метою 

розвитку та пропаганди виду (видів) спорту. 

 

16. Вивчати сучасні методики тренування та за дорученням головного тренера 

забезпечувати їх використання при підготовці національної збірної команди України. 

 

17. Виконувати вимоги антидопінгових правил Національного антидопінгового центру. 

 

18. Забезпечувати контроль за ефективним використанням та належним зберіганням 

матеріальних цінностей, переданих йому Державною установою "Управління збірних 

команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" (далі – 

Управління "Укрспортзабезпечення"). 

 

19. Звітувати перед Управлінням "Укрспортзабезпечення" за отримані матеріальні 

цінності та про відрядження в установленому порядку.  


