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Povinnosti trénerov reprezentácie SŠZ
Reprezentačný tréner zbrane
• Analyzuje súčasný stav zbrane vo všetkých vekových kategóriách
• Spolupracuje pri tvorbe kalendára a vytvára plán prípravy reprezentácie SR na danú
sezónu
• Po konzultácii s asistentmi reprezentačného trénera a trénermi reprezentantov,
navrhuje nomináciu pretekárov na turnaje (EPK, SPJ, SP, MEK, MSK, MEJ, MSJ,
ME-U23, ME, MS, Univerziáda), krátkodobé výcvikové tábory, sústredenia
• Zúčastňuje sa vyšie uvedených podujatí a sleduje výkonnosť, ako i tréningovú
dochádzku a morálku jednotlivých reprezentantov
• Stanovuje výkonnostné ciele pre jednotlivých pretekárov
• Spolupracuje a koordinuje prácu asistentov reprezentačného trénera a trénerov
reprezentantov, ich účasť na reprezentačných akciách
• Vypracováva plán prípravy pre reprezentantov na vrcholné podujatia a špecifikuje
finančné požiadavky na realizáciu úloh plánu
• Zabezpečuje a organizuje reprezentačné tréningy, víkendové sústredenia, sústredenia
pred vrcholmi sezóny
• Vedie a pravidelne vyhodnocuje plnenie nominačných kritérií reprezentantov
• Zúčastňuje sa schôdzí Trénerskej rady a Predsedníctva SŠZ, kde informuje o činnosti
reprezentácie
• Sleduje talenty ako vhodných adeptov do reprezentácie v budúcnosti a usmerňuje ich
vývoj radami pre osobných trénerov
• Na turnajoch a sústredeniach pracuje s nominovanými pretekármi
Asistenti reprezentačného trénera zbrane
• Spolupracujú s reprezentačným trénerom zbrane
• Dávajú návrhy na nomináciu jednotlivých reprezentantov a pretekárov na akcie,
konané pod záštitou SŠZ
• Zúčastňujú sa turnajov, sústredení, krátkodobých výcvikových táborov, kde vedú
jednotlivé reprezentačné družstvá
• Podávajú správu reprezentačnému trénerovi zbrane o jednotlivých akciách, na
ktorých sa zúčastnili
• Na turnajoch a sústredeniach pracujú s nominovanými pretekármi
• Aktívne sa zúčastňujú trénerskej rady SŠZ
Tréneri jednotlivých reprezentantov
• Spolupracujú s reprezentačným trénerom zbrane a asistentmi reprezentačného
trénera
• Na základe plánu prípravy reprezentačných družstiev vytvárajú plán prípravy
reprezentantov
• Sledujú výkonnosť, dochádzku, tréningovú morálku svojich zverencov

•
•
•

V prípade vynechania nominačných turnajov, respektíve zmene plánu prípravy
reprezentácie, konzultujú to s reprezentačným trénerom zbrane
Zabezpečujú účasť reprezentantov na reprezentačných tréningoch, zrazoch,
respektíve na povinných zdravotných prehliadkach a funkčných vyšetreniach
Aktívne sa zúčastňujú trénerskej rady SŠZ

