CHCETE ODPOVÍDAT ZA REALIZACI KONCEPCE
ZABEZPEČENÍ PŘÍPRAVY STM V RÁMCI ČSMP
Jste držitelem minimálně B trenérské licence v moderním pětiboji nebo v jedné z disciplín
moderního pětiboje a máte minimálně 2 roky zkušeností s prostředím moderního pětiboje
v České republice. Pak je pro Vás práce v Českém svazu moderního pětiboje (dále ČSMP)
ta správná volba!

JAKÁ BUDE VAŠE PRACOVNÍ NÁPLŇ?




















Zodpovídat za realizaci koncepce zabezpečení přípravy STM.
Sledovat aktuální výkonnost a dynamiku změn výkonnosti závodníků v
mládežnických kategoriích v rámci soutěží ČPM a na zahraničních mládežnických
akcích; k uvedenému vést statistiku podle kritérií pro vyhodnocování činnosti
SCM/SpS.
Na základě schválených kritérií připravovat návrhy na zařazení sportovců do systému
SCM/SpS, navrhovat ustavení a vznik nových SCM/SpS, resp. předkládat KVS a VV
ČSMP návrhy na ukončení činnosti těchto článků.
Podílet se na přípravě soutěžního kalendáře pro mládežnické kategorie.
Připravovat program mezinárodních soutěží a tréninkových kempů v mládežnických
kategoriích a návrhy nominací na mezinárodní mládežnické akce.
Zastupovat ČSMP při jednání se subjekty, které se podílejí na financování a fungování
systému STM.
Předkládat návrhy na dělení finančních prostředků určených na STM.
Připravovat podkladové materiály pro subjekty, které finančně zabezpečují
financování STM.
Zpracovávat přehledy a analýzy výsledků vrcholných mládežnických akcí na jejich
základě předkládat návrhy na úpravy výkonnostních limitů nezbytných pro zařazení
do SCM/SpS v jednotlivých kategoriích.
Koordinovat činnost jednotlivých center, připravovat a organizovat centrální
zdravotní, kineziologické, somatické a funkční vyšetření pro sportovce, kteří splnili
výkonnostní limity pro zařazení do systému, analyzovat získané výsledky a hodnotit
individuální výkonnostní předpoklady sledovaných závodníků v dlouhodobém
pohledu.
Organizovat centrální monotematicky zaměřené akce (např.: koncentrované bloky
zaměřené na analýzu a korekci plavecké techniky) pro členy SCM/SpS, krátkodobá
školení trenérů, metodické semináře pro trenéry a sportovce.
Podílet se na řešení otázek souvisejících s účastí členů STM na soutěžích ČPM
Zajišťovat distribuci informací souvisejících s oblastí STM na webových stránkách
ČSMP.
Podílet se na práci KVS, jíž je členem.

CO BYSTE MĚLI MÍT A UMĚT?










Minimálně B trenérské licence v moderním pětiboji nebo v jedné z disciplín
moderního pětiboje.
Minimálně 2 roky zkušeností s prostředím moderního pětiboje v České republice.
Zkušenost s problematikou zabezpečení přípravy STM v rámci ČSMP - velkou
výhodou.
Flexibilita, ochota učit se novému.
Pečlivost, spolehlivost, samostatnost a týmovost (umíte pracovat samostatně, tak i v
týmu).
Znalost AJ slovem i písmem aktivně.
Práce s PC pro Vás není překážkou.
Umíte nést za svá rozhodnutí zodpovědnost.
Umíte se zeptat, když sami nevíte.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?







Zázemí úspěšného sportovního svazu.
Přátelský kolektiv a týmovost.
Platové podmínky odpovídající dané pozici.
Pracovní smlouvu na dobu neurčitou.
Možnost osobně ovlivnit systém zabezpečení přípravy STM v rámci ČSMP.
Placení mobilního telefonu.

Pokud Tě pozice zaujala a jsi tím, koho do našeho týmu aktuálně
hledáme, budeme se těšit na Tvůj životopis.
Kontakt:
Bohumil Hrudka, +420 778 889 333, hrudka@pentathlon.cz případně modern@pentathlon.cz

