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Pályázati kiírás
Férfi utánpótlás szövetségi kapitány
A Magyar Bowling és Teke Szövetség Teke Szakági Szövetsége nyilvános pályázatot hirdet
teke sportágban férfi utánpótlás szövetségi kapitányi feladatok ellátására.
1. A szövetségi kapitány feladatát és hatáskörét a Magyar Teke Szakági Szövetség
(továbbiakban „MATESZ”) mindenkori Elnöksége (továbbiakban „Elnökség”)
határozza meg. Az Elnökség arra törekszik, hogy olyan személyt válasszon, aki ismeri
a magyar teke sportágat és képes a nemzeti válogatottat professzionálisan és
eredményesen vezetni.
2. Az Elnökség határozott időtartamra (2025-ös Világbajnokság végéig) nevezi ki a férfi
utánpótlás szövetségi kapitányt. (A pontos kezdési dátum, illetve a megbízási szerződés
lejárata a szerződéskötéskor kerül meghatározásra.) A szakmai kötelezettségek nem
teljesítése, vagy nem megfelelő színvonalú teljesítése esetén az Elnökség fenntartja
magának a jogot, hogy a szövetségi kapitányt megbízatásából visszahívja, kinevezésre
vonatkozó döntését megváltoztassa.
3. Az Elnökség a 2021.11.04./1. számú határozatában pályázat kiírását rendelte el a férfi
utánpótlás szövetségi kapitány pozíció betöltésére:
a) A pályázónak csatolnia kell:
I. szakmai önéletrajzát,
II. koncepcióját a feladat ellátásáról (részletek lásd következő oldal 5-ös
pont),
III. javadalmazási igényét,
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IV. továbbá a „b.” pontban meghatározott alapkövetelményeket igazoló
okiratok másolatát. (Ahol alkalmazható.)
b) Az Elnökség a pályázat elbírálásánál alapkövetelménynek (hiánya kizáró ok)
tekinti:
I. magyar állampolgárság (nyilatkozat szükséges),
II. büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány),
III. minimum középfokú teke edzői képesítés,
IV. legalább 3 éves szakmai gyakorlat, tapasztalat, mely időszakban
utánpótlás korú versenyzőkkel foglalkozott,
V. személygépkocsi vezetői engedély,
VI. felhasználói szintű informatikai ismeretek,
VII. nemzetközi mezőny ismerete.
4. Az ideális jelölt további kompetenciái: jó vezetői készség, stratégiai gondolkodásmód,
együttműködési

készség,

jó

kommunikációs

készség,

konfliktuskezelő

és

problémamegoldó képesség, valamint a német és/vagy angol nyelv társalgási szintű
ismerete. Továbbá előnyt jelent a nemzetközi versenyeken szerzett tapasztalat.
5. Útmutató a koncepció részletezéséhez:
a) A pályázónak írásban ismertetnie kell 4 éves szakmai programját a férfi
utánpótlás szövetségi kapitányi feladatok ellátásáról.
b) A pályázó koncepciója adjon részletes és pontos választ az alábbi kérdésekre:
I. Melyek a válogatási rendszerre vonatkozó elképzelései?
II. Milyen együttműködést lát kivitelezhetőnek, akar kialakítani az
utánpótlás válogatott versenyzők edzőivel, a versenyzőkkel, az edzőket,
versenyzőket foglalkoztató sportegyesületekkel?
III. Milyen együttműködést kíván megvalósítani a női utánpótlás válogatott
keretekkel, szövetségi kapitányával?
IV. Milyen elképzelései vannak a válogatott keretet és a szövetségi kapitányt
segítő másodedző/segítő vonatkozásában?
V. Milyen

elképzelései

vannak

a

válogatott

keretet

segítő

keretet

segítő

sportegészségügyi háttér vonatkozásában?
VI. Milyen

elképzelései

vannak

a

válogatott

sportpszichológiai háttér vonatkozásában?
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VII. Milyen elképzelései vannak a sportág jövőbeni fejlesztésével
kapcsolatban, különös tekintettel az utánpótlás korú versenyzők
versenyrendszerére és a versenyzők egyéni fejlődésére vonatkozóan?
6. A pályázónak az Elnökség előtt szóban is ki kell fejtenie szakmai elképzeléseit. (Csak
a 3 legjobb pályázónak!)
7. Az Elnökség a szövetségi kapitányt nem főállásban kívánja foglalkoztatni. A szövetség
a javadalmazást az alábbi két mód valamelyikén tudja biztosítani:
a) EKHO-s bejelentéssel, VAGY
b) a tevékenységet szolgáltatásként, azaz az elfogadott javadalmazási igényt
számla ellenében téríti meg.
A szövetségi kapitányt a jogszabályok, valamint a szövetségi szabályoknak megfelelő
költségtérítés illeti meg. Ezen költségek szigorú elszámolása a MATESZ főtitkárának
engedélye alapján történik.
8. A pályázat beadásának módja:
a) kizárólag elektronikus úton, PDF formátumban a MATESZ iroda e-mail
címére - teke@tekesport.hu

9. A pályázat beküldésének határideje: 2021. november 28.
10. A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 20.
11. A pályázat elbírálásának módja:
a) A 7 elnökségi tag 1-10-ig terjedő skálán pontot ad a pályázatokra. (Maximum
70 pont.)
b) A legjobb 3 pályázót az Elnökség szóban is meghallgatja. (Személyes vagy
online találkozó.)
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12. A MATESZ minden pályázót a pályázati anyag beérkezéséről válaszemailben értesít!
13. A MATESZ fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa!

Budapest, 2021.11.05.
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