Спгласнп шлен 34 тпшка 9, 20 и 25 пд Статутпт на Ракпметна Федерација на Македпнија , а врз пснпва
на шлен 15 пд Закпнпт за сппртска академија и пдредбите пд Правилникпт за ппсебните критериуми за
тренер на ушеници вп сппртска академија Ракпметната Федерација на Македпнија распищува :
К О Н К УР С

Пп градпви:

За избпр на струшни лица, тренери вп наципналната сппртска академија.
1. Скппје:
8 струшни лица, тренери и 2 физиптерапевти
2. Охрид:
2 струшни лица, тренери и 1 физиптерапевт
3. Прилеп:
2 струшни лица, тренери и 1 физиптерапевт
4. Велес:
2 струшни лица, тренери и 1 физиптерапевт

Кандидатите за тренери треба да ги испплнуваат ппщтите и ппсебните критериуми за тренери на
ушеници вп паралелките за ракпмет вп Сппртска академија :
- да има заврщенп најмалку вище пбразпвание вп пбласта на сппртпт или стекнатп лиценци
дпбиени
пд
сппдветна
медунарпдна
сппртска
аспцијација
и
- сп правпсилна судска пресуда да не му е изрешена казна или прекрщпшна санкција забрана за
врщеое на прпфесија, дејнпст или дплжнпст.
да ппседува струшни и прпфесипнални знаеоа вп струката, при щтп се зема вп предвид
задплжителнп ппседуваое на медунарпдни сертификати,
да ппседува трета категприја евидентирана вп Здружениетп на ракпметни тренери на
Македпнија спгласнп РИНЦК Кпнвенцијата за медусебнп признаваое на стандарди и сертификати вп
пбласта на пбразпваниетп на тренерите за ракпмет вп Еврппа,
да ппседува пптврда за најмалку две гпдини клупска рабпта вп сппдветната категприја за
кпј е кандидат вп ппследните пет гпдини или најмалку десет гпдини рабпта вп Ракпметната
репрезентација на Македпнија,
да ппседува пптврда за минимум пет гпдини рабптен стаж какп тренер,
да ппседува кпмуникациски, прганизациски и меначерски сппспбнпсти, какп и сппспбнпсти
за пренесуваое на знаеоа и вещтини и
да има ппстигнати резултати вп негпвата прпфесипнална кариера, пднпснп псвпенп
првенствп, куп или настап вп еврп куппвите.
Преднпст при избпр за тренер имаат кандидатите кпи ппзнаваат најмалку еден светски јазик, щтп се
утврдува преку ппседуваое на медунарпднп признат сертификат издаден пд пфицијален еврппски
тестатпр, шлен на здружениетп АЛТЕ на еврппски тестатпри или уверение пд медунарпдна институција на
А2 нивп на ЦЕФР (CEFR), пднпснп БУЛАТС или Аптис; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бпда, ТОЕФЕЛ ЦБТ
најмалку 35 бпда или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бпда, или ДЕЛФ,ТЦФ,ТЕФ, или Гете сертификат.
Ппкрај пптребните дпкументи, секпј пд кандидатите треба да дп стави и прпграма за рабпта и план за
натпреваруваое за сппдветната селекција за кпја се пријавува какп струшнп лице.
Кпнкурспт трае заклушнп сп 09.09.2015 гпд.
РАКОМЕТНА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

