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ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу Комісію з атестації тренерів
Всеукраїнської громадської організації «Українська федерація карате»

Комісія з атестації тренерів Всеукраїнської громадської організації
«Українська федерація карате» (надалі «Федерація») проводить атестацію та
ліцензування тренерів з карате (спортивних клубів, відділень та секцій), що є
членами Федерації, для визначення їх рівня професійної підготовленості,
присвоює відповідні кваліфікаційні категорії та проводить заходи
методичного спрямування для тренерського контингенту федерації.

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Коміcію з атестації тренерів (надалі «Атестаційна комісія»)
очолює голова, який обирається Загальними зборами Організації
з числа членів Організації, що не входять до складу Президії
Організації. Функції секретаря може виконувати член
Атестаційної комісії за рішенням Атестаційної комісії.
Кількісний та персональний склад Атестаційної комісії
затверджується Президією Федерації за поданням Голови комісії
Склад Атестаційної комісії формується з дипломованих фахівців
сфери фізичної культури та спорту України з виду спорту
«карате», які є членами Федерації
Повноваження членів Атестаційної комісії визначаються даним
Положенням.

1.5.

2.1.

2.2.

Комісія з атестації тренерів здійснює свою роботу на громадських
засадах.
2. ЗМІСТ РОБОТИ КОМІСІЇ З АТЕСТАЦІЇ ТРЕНЕРІВ.
Комісія з атестації тренерів розробляє та проводить систему
заходів спрямованих на комплексне оцінювання рівня
кваліфікації та підвищення професійної підготовленості
тренерського контингенту Федерації.
Комісія з атестації тренерів:
- проводить атестацію тренерів Федерації;
- присвоює кваліфікаційні тренерські категорії;
- проводить ліцензування тренерів Федерації;
- проводить заходи методичного спрямування для тренерів
Федерації;
- співпрацює з іншими структурними підрозділами Федерації;
- веде відповідну документацію по роботі із тренерським
контингентом Федерації;

2.3.
Комісія з атестації тренерів звітується про проведену роботу
членам Федерації на Загальних зборах Федерації.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ З АТЕСТАЦІЇ ТРЕНЕРІВ.
3.1. Комісія з атестації тренерів має право проводити атестаційні
заходи для тренерів Федерації;
3.2. Присвоювати тренерські категорії тренерам Федерації;
3.3. Проводити ліцензування тренерів Федерації;
3.4. Розробляти нормативні документи з атестації тренерів;
3.5. Проводити заходи методичного спрямування для тренерського
контингенту Федерації.

4. ОБОВЯЗКИ КОМІСІЇ З АТЕСТАЦІЇ ТРЕНЕРІВ.
4.1. Розглядати та перевіряти документи що надійшли на атестацію;

4.2. Проводити атестацію тренерів протягом визначеного терміну;
4.3. Розробляти план-календар атестаційних заходів та заходів
методичного спрямування для тренерів Федерації;
4.4. За результатами атестаційних заходів видавати тренерам
сертифікат відповідного зразка.
4.5. Проводити
Федерації.

заходи

згідно

затвердженого

плану-календаря

5. ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІСІЇ З АТЕСТАЦІЇ ТРЕНЕРІВ.
5.1. Основною формою роботи Атестаційної комісії є засідання, що
проводяться у разі потреби. Засідання Атестаційної комісії можуть скликатися
за ініціативою голови комісії, однієї третини загального складу його членів,
або Президента або відповідального Віце-Президента.
5.2. Засідання Атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому
присутні не менш як половина її членів.
5.3. За запрошенням голови Атестаційної комісії у його засіданнях
можуть брати участь інші особи.
5.4. Рішення Атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням
простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного
розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.
5.5. Рішення Атестаційної комісії є обов’язковими для виконання усіма
членами Організації, як колективними, так і індивідуальними, а також
обласними осередками.
5.6. Атестаційна комісія має бланк із своїм найменуванням.

