Pályázati kiírás
I. A Magyar Bowling és Teke Szövetség Teke Szakági Szövetség Elnöksége nyilvános
pályázatot ír ki a teke sportágban szövetségi kapitányi feladatok ellátására:
-

felnőtt női válogatott szakmai irányítására
felnőtt férfi válogatott szakmai irányítására

A szövetségi kapitányok feladatát és hatáskörét a Magyar Teke Szakági Szövetség Elnöksége
(továbbiakban: Elnökség) határozza meg. Az Elnökség arra törekszik, hogy olyan személyt
válaszon, aki a Szervezeti és Működési Rendben meghatározott feladatokon túl, a magyar
teke sportágat annak hagyományait ismeri és a felnőtt nemzeti csapatot megfelelő
eredményességgel képes vezetni.
II. Az Elnökség 2017. november 01.-2021.május 30. napjáig terjedő időtartamra nevezi ki a
felnőtt szövetségi kapitányokat. A szakmai kötelezettségek nem teljesítése, vagy nem
megfelelő színvonalú teljesítése esetén az Elnökség fenntartja magának azt a jogot, hogy a
szövetségi kapitányt megbízatásából visszahívja.
III. Az Elnökség a 2017.07.26./8. Elnökségi határozatában pályázat kiírását rendelte el a
szövetségi kapitányok személyére:
1.Pályázatot bárki benyújthat, aki pályázati feltételeknek megfelel. A pályázó egyértelműen
jelölje meg, hogy melyik szövetségi kapitányi posztra jelentkezik. A pályázónak csatolnia kell
szakmai önéletrajzát, koncepcióját a feladat ellátásáról, továbbá a 2. pontban meghatározott
alapkövetelményeket igazoló okiratok másolatát és javadalmazási igényét.
2.Az Elnökség a pályázat elbírálásánál alapkövetelménynek (hiánya kizáró ok) tekint
- büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány)
- minimum középfokú teke edzői képesítés
- legalább négyéves szakmai gyakorlat, tapasztalat, mely időszakban felnőtt
válogatott vagy szuperligás, vagy NB. I-s versenyzőkkel is foglalkozott
- személygépkocsi vezetői engedély
- felhasználói szintű informatikai ismeretek
A pályázat elbírálásnál előnyt jelent a jó vezetői készség, a stratégiai gondolkodás, az
együttműködési készség, a konfliktuskezelő és megoldó készség, képessé, teljesítményt
motiváló akarat, képesség megléte, valamint a német nyelv társasági szintű ismerete.
3. A pályázónak írásban ismertetnie kell koncepcióját (1 év + 4 év szakmai program) a felnőtt
szövetségi kapitányi feladatok ellátásáról.

4. A pályázó koncepciója részletes és pontos választ adjon az alábbi kérdésekre:
* Melyek a válogatási rendszerre vonatkozó elképzelései?
* Mi az eredmény célkitűzés, a csapat és egyéni VB-n?
* Milyen együttműködést lát kivitelezhetőnek a felnőtt válogatott versenyzők
edzőivel, a versenyzőkkel, az edzőket, versenyzőket foglalkoztató sportegyesületekkel.
* Milyen együttműködést kíván megvalósítani az utánpótlás válogatott
keretekkel, szövetségi kapitányaival?
* Milyen elképzelései vannak a válogatott versenyzők és az őket felkészítő
edzők szövetségi ösztönzési rendszerei vonatkozásában?
* Milyen elképzelései vannak a válogatott keretet segítő sportegészségügyi
háttér vonatkozásában?
* Milyen elképzelései vannak a doppingellenes tevékenységről?
* Milyen elképzelései vannak a sportág jövőbeni fejlesztésével kapcsolatban
különös tekintettel a felnőttek versenyrendszerére, és az élversenyzők szakmai képzésére?
5. A pályázónak igény esetén az Elnökség előtt is ki kell fejtenie szóban szakmai elképzelései.
6. A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy a Szövetség Elnöksége a
benyújtott pályázatot nyílt ülésen tárgyalhatja, továbbá arról, hogy az általa benyújtott
szakmai koncepciót a Szövetség honlapján közzéteheti.
IV. Az Elnökség a szövetségi kapitányokat megbízásos jogviszonyban kívánja foglalkoztatni, a
tevékenységet szolgáltatásként kívánja igénybe venni. Az Elnökség szerint a szövetségi
kapitányokat a jogszabályok, valamint a szövetségi szabályoknak megfelelő költségtérítés
illeti meg.
V. A pályázat beadásának módja:
Kizárólag elektronikus úton, PDF-N formátumban a MATESZ címére (teke@tekesport.hu)
megküldeni.
VI. A pályázat beküldésének határideje: 2017. szeptember 30.
VII. A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 20.
VIII. A MATESZ fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenek nyilvánítsa.
Budapest, 2017. augusztus 21.
Tóth László főtitkár

