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LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJOS
TRENERIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Pareigybės paskirtis – naudojantis naujausiomis sportininkų rengimo technologijomis parengti
Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos(toliau – LBKIF) rinktinių sportininkus, kurie galėtų
tinkamai atstovauti savo šalį olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose bei kitose
tarptautinėse varžybose.
2. Pareigybės pavaldumas – treneris yra pavaldus LBKIF Vykdomajam komitetui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI TRENERIO PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis trenerio pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti socialinių mokslų studijų srities, sporto studijų krypties aukštąjį universitetinį
išsilavinimą;
- turėti darbo įgūdžius didelio meistriškumo sportininkų ugdymo srityje;
- turėti ne žemesnę nei trečią trenerio kategoriją;
- mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą;
- mokėti kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją;
- būti pareigingam darbe, sąžiningam, iniciatyviam, reikliam, rūpintis savo kvalifikacijos
kėlimu;
- sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
- mokėti dirbti skaičiuokle, teksto redaktoriumi, pristatymų kūrimo programa, naudotis
elektroniniu paštu, internetu;
- mokėti vieną iš Europos sąjungos užsienio kalbų.
III SKYRIUS
TRENERIO PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Trenerio pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
- Planuoja, organizuoja ir vykdo LBKIF rengiamų sportininkų rengimo procesą;
- Sistemingai vertina ir fiksuoja sportininkų rengimo proceso pokyčių rodiklius;
- Pagal esamas galimybes (materialinę bazę bei žmogiškuosius resursus) užtikrina LBKIF
sportininkų rengimą olimpinėms žaidynėms;
- Teikia metodinę pagalbą kitiems sportininkus rengiantiems subjektams su šiuolaikiniais
sportininkų rengimo organizavimo principais ir treniravimo metodika susijusiais klausimais;
- Pavedus LBKIF vadovybei, atstovauja LBKIF kitose institucijose;
Vykdo kitus rašytinius ir/ar žodinius LBKIF Vykdomojo komiteto, Generalinio sekretoriaus
pavedimus.
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IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
5. Treneris atsako:
- už laiku ir kokybiškai atliktų darbų bei planinių užduočių įvykdymą;
- už sportininkų saugumą;
- už naudojamas LBKIF darbo priemones;
- už saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos taisyklių laikymąsi;
- už tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus.

Susipažinau, sutinku.
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