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Eesti Lauatenniseliit
Rahvuskoondise peatreeneri ametijuhend

ÜLDANDMED

1.1 
Asutuse nimetus 
ELTL
1.2 
Ametinimetus 
Eesti lauatennise(koondise) peatreener
1.3 
Ametikoha palk 
Vastavalt lepingule 
1.4 
Ametikohale määramise kooskõlastamine 
ELTL-i juhatus 
1.5 
Otsene vastutus 
ELTL-i juhatus 
1.6 
Alluvad (juhendatavad)
Piirkondlikud (pea)treenerid, klubid, koondisesse kuuluvad sportlased ja koondise kandidaadid


AMETIKOHA EESMÄRK

Eesti lauatennisekoondise treeningutel ja võistlustel osalemise planeerimine, koordineerimine ning antud valdkonna töö häireteta toimimise tagamine lähtudes ELTL strateegiast. Rahvuskoondise loomise aluste väljatöötamine, piirkondlike (pea)treeneritega koostöö, ühiste treeningmetoodikate väljatöötamine ja praktiseerimine, hindamismetoodika ja indikaatorte süsteemi väljatöötamine ja siiseviimine piirkondlikes lauatennise keskustes.
Peatreeneri põhiline tähelepanu on suunatud tööle täiskasvanute- ja noortekoondisega.

AMETIKOHA KOHUSTUSED 
Kohustused					Tulemuslikkuse mõõtmine

3.1 
Tunneb koondise liikmete päritolu iseloomu, sportlikku taset ja võimeid. 
Sportlased on rakendatud treeningutele efektiivselt. 
3.2 
Viib sisse ja haldab elektroonilist treeningpäeviku pidamist (eesmärk tulevikuks)
Saavutatakse kontroll sportlaste koormustest ja plaanidest kinnipidamisest 
3.3 
Viib läbi alluvate arenguvestlusi, määrab kiitusi ja karistusi. ( kantakse treeningpäevikusse) 
Juhatusel on teada koondislaste hetkeolukord ja distsipliin. 
3.4 
Koostab koostöös klubitreeneritega treeningplaanid
Koondisele püstitatud ülesanded on täidetud õigeaegselt. 
3.5 
Nõuab vastavalt kinnitatud korrale elektroonilist treeningpäeviku pidamist (eesmärk tulevikus) 
Sportlaste treeningandmed säilitatakse ja teostatakse analüüs. 
3.6 
Suhtleb klubide treeneritega ja teeb nendega koostööd 
Ühtne süsteem ja läbisaamine tõhustab tulemuslikkust 
3.7 
Teeb ettepanekud juhatusele võistlustel osalevate sportlaste määramisest 
Võistlustele pääsevad hetke parimad, kes näitavad maksimaalset tulemust. 
3.8 
Viib läbi ja korraldab treeninglaagreid 
Ilma segavate asjaoludeta treeningute läbiviimine. 
3.9 
Analüüsib hetkeolukorda ja avalikustab prognoosid tulemuste paranemisele ja planeeritavatele kohtadele tiitlivõistlustel. 
Juhatus teab püstitatud eesmärke ja jälgib nende täitmist 
3.10 
Omab teavet kõigis lauatenniseklubides treenivatest perspektiivsetetest sportlastest ja jälgib nende arengut 
Perspektiivsete sportlaste kaasamine koondisse. 
3.11 
Oma vastutusalas varade ja varude käitlemise ja sihipärase kasutamise kontrollimine. 
Ei rikuta oskamatusest varustust 
3.12 
Oma vastutusalas olevate varade ja varude hooldus-ja remonditööde organiseerimine 
Varustus on kasutamisvalmis ja töökorras 
3.13 
Osaleb oma vastutusala arendamisel korraldab koolitusi treeneritele ja sportlastele. 
Tagab lauatennise arengu ja osaliste teadlikkuse 
3.14 
Osaleb nõupidamistel 
Nõupidamistel on esitanud oma vastutusalas toimunud muutused ja andnud ülevaate hooaja ülesannetest. 
3.15 
Ühekordsete juhatuse poolt antud ülesannete täitmine. 
Ühekordsed ülesanded on täidetud tähtajaliselt ja nõuetekohaselt. 
3.16 
Annab infot meediale, koostöös juhatusega 
Juhatus reguleerib meediaga suhtlemist 
3.17 
Koostab ametijuhendid koondise liikmetele 
Sportlased teavad endale võetud kohustusi 


4. VASTUTUS 
Peatreener vastutab: 
	käesoleva ametijuhendiga kindlaksmääratud kohustuste õigeaegse ja kvaliteetse täitmise ning nõutava tulemuse saavutamise eest; 

oma töövaldkonnaga seotud teabenõuetele vastamise eest;
	kohustuste täitmiseks kasutada antud varaga säästliku, otstarbeka ja
heaperemeheliku ümberkäimise eest;
	lahkudes ametikohalt, puhkusele minnes jne tema valduses oleva dokumentatsiooni ja vara üleandmise eest vastavalt ELTL-i juhatuse poolt määratud korrale;



5. PEATREENERI ÕIGUSED:
Peatreeneril on õigus:
-  saada kohustuste täitmiseks vajalikku informatsiooni; 
-  saada täiendõpet;
-  teha ettepanekuid kohustuste täitmiseks vajaliku inventari ja teenuste tellimiseks 
ja ostmiseks;
	teha ettepanekuid ja anda soovitusi juhatusele oma töövaldkonnas töö paremaks korraldamiseks, probleemide lahendamiseks ja tulemuslikkuse tõstmiseks; 
	teha klubide treeneritele ettepanekuid täiendkoolituse korraldamiseks või seal osalemiseks 
	saada kohustuste täitmiseks vajalikke töövahendeid ja tehnikat 
	anda teada mitte koostöövalmis sportlastest ja treeneritest juhatusele. 


6. PEATREENERILE ESITATAVAD NÕUDED. 

Nõuded haridusele: 
• ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega. 


Nõuded teadmistele ja oskustele: 
• ametikohast tulenevate oskuste omamine, treeningplaanide koostamine ja elluviimine. • arvuti kasutamise oskus, sealhulgas teksti-ja tabeltöötlusprogrammide. • enda kursishoidmine valdkonna arengutega (täiendkoolitustel osalemine)  
Nõuded isikuomadustele: 
• suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide elluviimisel; • juhtimisoskus (töögruppide juhtimine); • algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, neid rakendada ning töötada iseseisvalt ja intensiivselt; • töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja kvaliteetselt töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega; • kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime, sealhulgas kohustuste täpne ja õigeaegne täitmine, vastutus oma kohustuste täitmise, selle kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest; • intellektuaalne võimekus, sealhulgas olulise eristamise oskus ja analüüsivõime. 


7. MUUD TINGIMUSED 
	Peatreener kinnitatakse ametisse ELTL Juhatuse poolt kuni juhatuse volituste lõppemiseni.

Peatreeneri ametisoleku aeg ei ole limiteeritud 
	ELTL Juhatus võib Peatreeneri vabastada ametist ennetähtaegselt. 

Ametijuhendiga tutvunud:


.............................................. /allkiri/


.............................................. /nimi/


.............................................. /kuupäev/



