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«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Президії ГО «Федерація
сквошу України» Протокол № 30/1
від «19» ЛИПНЯ 2021р.
Положення Про рейтинг тренера
Дане положення розроблено на основі рішення Президії Всеукраїнської
громадської організації «Федерація сквошу України» (далі-Федерація) від …
2021 р.
Положення визначає основні норми та принципи нарахування рейтингу
тренеру зі сквошу на території України.
1. Визначення термінів:
1.2

Календар турнірів – це офіційний календар змагань зі сквошу

(турнірів зі сквошу), які проводяться під егідою Федерації в Україні,
подаються за правилами відповідного регламенту та затверджуються
Федерацією.
1.3

Турнір – це офіційні змагання зі сквошу, які заявлені за

правилами відповідного регламенту та внесені до календаря турнірів
Федерації.
1.4

Гравець (учасник) – це особа, яка перебуває в офіційному реєстрі

гравців Федерації та має право участі у змаганнях.
1.5

Тренер – особа яка має відповідний рівень кваліфікації, навичок

та умінь зі сквошу, зазначена у розділі «тренер» в особистому кабінеті гравця
та під керівництвом якої спортсмен здійснює навчально-тренувальний
процес зі сквошу не менше одного року та яка забезпечила супровід участі
такого спортсмена за останній календарний рік у рейтингових турнірах не
рідше одного разу на два місяці;
1.6

Ліцензія спортсмена – статус який повинен бути підтверджений

спортсменом у відповідності до Положення про ліцензування спортсменів
які беруть участь у офіційних змаганнях зі сквошу на території України.
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Ліцензуванню підлягають всі спортсмени (гравці), які приймають участь в
офіційних змаганнях зі сквошу на території України.
1.7

Особистий кабінет гравця – спеціальний програмний комплекс,

доступ до якого здійснюється через офіційний сайт Федерації в мережі
інтернет розміщений за адресою www.squash.ua
Загальні положення.
Це положення розроблено, затверджено та впроваджено в дію на території
України з метою впровадження ефективного механізму заохочення та
стимулювання тренерів зі сквошу до активної особистої участі в розвитку та
популяризації виду спорту сквош, стимулювання зростання кількості людей
охоплених із широкого загала населення України до яких будуть донесенні
цінності та переваги виду спорту сквош, стимулювання зростання кількісних
та якісних показників потенційних спортсменів у всіх вікових групах,
зростання кількісних показників учасників в рейтингових турнірах на
території України та розширення вибірки потенційних кандидатів до
національних збірних України зі сквошу.
Рейтинг тренера – рейтингова система ідентифікації якості та
ефективності роботи тренера, яка надає тренерам право, які знаходяться в
офіційному переліку тренерів на офіційному сайті Федерації, отримувати
рейтингові бали та відповідні заохочення за умови дотримання викладеного в
цьому положенні.
Система нарахування балів до рейтингу тренерів:
1.

Рейтингові бали тренера нараховуються упродовж наступного

періоду - з моменту набуття чинності цим положенням до 30 (тридцятого)
листопада кожного поточного року.
2.

Кожного 01 (першого) грудня, рейтинг тренера оновлюється та

починає новий відлік рейтингування тренерів починаючи від першого
відбувшогося турніру після настання зазначеної дати.
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3.

Підставою для отримання тренером рейтингових очок у

відповідний рейтинг тренерів в кількості один бал є зарахування зароблених
балів у національний рейтинг гравця (спортсмена) навчально-тренувальний
процес зі сквошу якого здійснюється під керівництвом такого тренера (такий
гравець відображається у полі «гравці тренера» у особистому кабінеті
тренера).
4.

Обов’язкові умови для отримання тренером балів до рейтингу

тренера:
4.1

Тренер, в обов’язковому порядку повинен бути зазначеним в

особистому кабінеті гравця на сайті Федерації в мережі інтернет, що
розміщений за адресою www.squash.ua. (спортсмени (гравці) які в своєму
особистому кабінеті зазначили у відповідному полі відповідного тренера
відображаються у полі «гравці тренера» у особистому кабінеті тренера).
Якщо у гравця тренерів декілька, гравець вказує тренера на свій особистий
розсуд, кого вважає за потрібне вказати з огляду на особистий вклад тренера
в розвиток такого спортсмена. Якщо тренер не зазначений у жодного з
гравців, які мають ліцензію та приймають участь у турнірах зазначених в
календарі Федерації, такий тренер не відображається у розділі тренерів на
офіційному сайті Федерації.
4.2

Тренеру

контролювати

зобов’язаний

наявність

та

проводити

підтвердження

мотиваційну
відповідним

роботу

та

спортсменом

спортивної ліцензії гравця навчально-тренувальний процес зі сквошу якого
здійснюється під керівництвом такого тренера – річної або на поточний
турнір, відповідно до Положення Про ліцензування спортсменів, які беруть
участь в офіційних змаганнях зі сквошу на території України.
Контроль за нарахування рейтингу тренеру та відповідальність за
достовірність нарахування балів Федерація залишає за собою.
У разі виявлення будь-яких маніпуляцій зі сторони тренера або гравця,
Федерація залишає за собою право без надання будь-яких пояснень чи
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попереджень провести анулювання рейтингу такому тренеру до кінця
поточного року, без права поновлення останнього.
Даний рейтинг є, зокрема, індикатором професійної активності тренера
в питаннях його професійної діяльності, в тому числі, щодо популяризації
виду спорту сквош який є професійною діяльністю такого тренера, а також
якісним індикатором залученості спортсменів, навчально-тренувальний
процес зі сквошу яких здійснюється під керівництвом такого тренера, до
участі у змагальному процесі (участі в рейтингових турнірах).
Даний рейтинг не несе в собі сенсового навантаження та не впливає на
професійну діяльність жодного з тренерів.
Рейтинг тренера може використовуватись як якісний показник
ефективності роботи конкретного тренера та може лягати в основу прийняття
управлінських рішень.
В кінці поточного року за даним рейтингом будуть визначатись:
-

Найактивніший тренер року в Україні;

-

Найактивніший тренер року у відповідному регіоні.

Тренерів буде представлено до фінансової винагороди.

