БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СКИ

София 1404, бул. „България” № 81 В, тел. ++ 359 2 980 60 82
факс ++ 359 2 854 81 26, crosscountry@bfski.com

ПРАВИЛНИК
ЗА РАБОТАТА И ДЕЙНОСТТА НА ТРЕНЬОРСКИ СЪВЕТ ПО СКИ БЯГАНЕ
Този правилник урежда дейността, структурата и условията на работа на членовете на
треньорския съвет по ски бягане. Той е помощен орган към БФ Ски и е изграден да
подпомага работата на направление ски бягане във всички аспекти от неговата
дейност.
ДЕЙНОСТ:
1. Подпомага експертно и професионално дейността на клубовете и националните
отбори.
2. Следи и приема документи, отчети и други от страна на направление „ Ски
бягане” преди влизането им за разглеждане от Управителният съвет.
3. Одобрява предложените членове на националните гарнитури и прави предложения
за треньорският състав.
4. Оценява работата и представянето на националните състезатели и техните
треньори, както в националните, така и в клубните отбори, съобразно плануваните за
сезона цели и задачи, включително и по време на различните етапи и мезоцикли.
5. Следи и предлага корекции при необходимост Годишните учебно тренировъчни
планове с изписаните в тях тренировъчни и специфични показатели.
6. Предлага и одобрява Държавния спортен календар за ски бягането в частта му
за наредба за ски състезания, дати, място на провеждане, възрастови групи и всичко
свързано с календара.
7.
Организира и отговаря чрез свои членове за провеждане на семинари,
конференции, курсове за преквалификации и други дейности, които водят до
повишаване на професионалното ниво на специалистите в областта на ски бягането.
8.

Следи и предлага реда на разпределение на МТО за клубове и треньори.
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СТРУКТУРА:
1. Треньорският съвет е орган съставен от членове представители предложени от ски
клубове по ски бягане, както и деятели, служители на БФ Ски и други специалисти в
областта.
2 Членове на ТС трябва да отговарят на следните условия:
А. Да имат висше спортно образование.
Б. Ски клубове предложили членове е необходимо
 Да имат висше спортно образование.
 да имат щатен и/или хоноруван треньор по ски бягане и да обучават.
 тренират минимум пет спортисти участници в ДСК.
3. ОС на направление ски бягане избира Председател и секретар. Те не трябва да
са служители на БФСки. Той трябва да е доказан авторитет и специалист в
областта на дисциплината. Мандата му е 2 год. / 3, 4 год./
4. Избраните членове след показана добра работа, могат да бъдат преизбирани, за
нов мандат. За нередовно присъствие и непрофесионално отношение Председателя,
секретаря и членовете могат да бъдат отстранявани от членство с обикновено
мнозинство след гласуване и нямат право на следващ мандат.
5. В треньорският съвет не може да има повече от един представител от клуб
включително и Председателя.
6. Избраните членове могат да бъдат с четна или нечетна бройка, като при четна,
гласуването на Председателя е решаващо.
7.
Дневният ред
на
събирането
на ТС се изготвя
по предложение
Председателя съвместно с ръководителя на направление ски бягане.
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8. Поканата за събиране на ТС се изпраща по имейл от длъжностното лице на
федерацията или от секретаря с упоменат дневен ред, място, дата и час.
9. Събранията на ТС са открити за посещение от страна на всички работещи в
областта на ски бягането, но гласуват само избраните членове.
10. За редовно проведено събрание на ТС се счита само когато в него са взели
участие минимум петдесет процента от членовете му. При липса на кворум се изчаква
30 минути и то се провежда на същото място при същият дневен ред с наличната
бройка хора.
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