NÁPLŇ PRÁCE HLAVNÝ TRÉNER
-

zodpovedá za všetky vekové kategórie hráčov v RCH v regióne - starší dorast, mladší dorast, staršie žiactvo,
mladšie žiactvo,
koordinuje spoluprácu RCH a hádzanárskych klubov so školami v regióne,
zodpovedá a kontroluje dodržiavanie metodiky nariadenej zamestnávateľom v rámci RCH v dorasteneckých
kategóriách a podáva o tom zamestnávateľovi správy v čase a spôsobom, ktorý určí zamestnávateľ,
má oprávnenie viesť tréning družstiev spadajúcich pod RCH vo všetkých mládežníckych vekových
kategóriách,
spolupracuje v rámci dorasteneckých kategórii s klubmi zaradenými do RCH,
plánuje týždenné mikrocykly v kategórii dorastu,
organizuje teoretické a praktické semináre a školenia pre trénerov v regióne RCH,
organizuje regionálne tréningy na základe jednotného plánu, podľa pokynov SZH
je povinný zúčastňovať sa všetkých tréningových kempov a seminárov určených zamestnávateľom,
vedie informačnú databázu hráčov zaradených do RCH v rozsahu určenom zamestnávateľom,
spolupracuje s reprezentačnými trénermi hádzanárskych družstiev zamestnávateľa, ktorých hráči sú
zaradení do RCH,
zúčastňuje sa porád a pracovných stretnutí týkajúcich sa RCH s technickým riaditeľom, zväzovým
koordinátorom RCH a viceprezidentom SZH,
plní ďalšie pokyny zamestnávateľa súvisiace so zabezpečovaním športovej činnosti a cieľov zamestnávateľa.

NÁPLŇ PRÁCE REGIONÁLNY KOORDINÁTOR KLUBOV
-

-

zabezpečuje spoluprácu medzi RCH a hádzanárskymi klubmi,
zabezpečuje administráciu medzi RCH a klubmi,
zodpovedá a koordinuje dodržiavanie metodiky nariadenej zamestnávateľom v rámci RCH
v dorasteneckých kategóriách a podáva o tom zamestnávateľovi správy v čase a spôsobom, ktorý
určí zamestnávateľ,
pravidelne navštevuje tréningový proces dorasteneckých družstiev hádzanárskych klubov
v regióne, za ktorý zodpovedá, v rozsahu určeným SZH,
pomáha pri plánovaní mikrocyklov v kategórii dorastu klubov,
vedie časť alebo celú tréningovú jednotku v hádzanárskych kluboch,
zúčastňuje sa pracovných stretnutí týkajúcich sa RCH,
je povinný zúčastňovať sa všetkých regionálnych tréningov,
plní ďalšie pokyny zamestnávateľa súvisiace so zabezpečovaním športovej činnosti a cieľov.

NÁPLŇ PRÁCE REGIONÁLNY KOORDINÁTOR škôl
-

zabezpečuje spoluprácu medzi RCH a školskými krúžkami,
zabezpečuje administráciu medzi RCH a školami, učiteľmi, trénermi krúžkov,
zodpovedá za dodržiavanie stanoveného počtu tréningových jednotiek a žiakov v krúžkoch,
organizuje turnaje pre školské krúžky podľa pokynov SZH,
pomáha pri zabezpečení obsahu TJ,
navrhuje tréningové jednotky pre školské krúžky,
spolupracuje s hlavným koordinátorom SZH pre školy a hlavným trénerom RCH

