Szilády RFC
Az első csapat vezető edzőjének a profilja

Elvárások az első csapat vezetőedzőjével szemben
1.
2.
3.
4.

Rendelkezzen UFEA B Licensz-szel, legyen pozitív karakter
Eredményesen irányítsa az RFC szakmai munkáját
Minden évben törekedjen arra, hogy az RFC eredményesen szerepeljen a kupában.
Rendelkezzen szakmai tapasztalattal a megyei osztályban és az utánpótlás nevelés
területén egyaránt.
5. Az egyéni ambícióit rendelje a klub érdekei alá
6. Legyen erős, karizmatikus, magával ragadó pozitív, stabil karakter
7. Képes legyen eredményesen „belenyúlni” a mérkőzésbe
8. Legyen nyílt és őszinte, kommukáljon jól
9. Ismerje a futball törvényszerűséget, belső szabályait
10. Tartsa be és tartassa be az UEFA és az MLSZ fair play-re vonatkozó szabályait
11. Az RFC hagyományainak, kultúrájának továbbvitele
12. Etikai kódex betartása és betartatása
13. Tisztelje a futball minden résztvevőjét (játékosok ellenfél játékosok, kollégák,
személyzet, játékvezetők, közönség… stb)
14. Működjön együtt az RFC vezetőjével a fiatalok beépítésével kapcsolatban
15. Méltó módon képviselje a klubot minden fórumon
16. Ismerje és tudja alkalmazni a modern futball elemeit, tendenciáit
17. Folyamatosan képezze magát
18. Hatékony futballfejlesztést hajtson végre a csapat és a játékosok esetében egyaránt
19. Mindig a legjobb formában lévő játékosokat küldje pályára
20. Mutasson pozitív példát a pályán és a magánéletben egyaránt

Feladatai
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Segítse a játékoskeret kialakítását
Hozza ki a legtöbbet a rendelkezésére álló keretből
Hajtsa végre a klub rövid és hosszú távú célkitűzéseit
Ismerje meg és hajtsa végre a klub futballfilozófiáját
Minden tevékenysége a klub stratégiai céljainak végrehajtására irányuljon
Az előírásoknak megfelelően a sajtó és a média rendelkezésére kell állnia és méltó
módon képviselnie a Kiskunhalasi Szilády RFC-t.
7. Aktív szerepet kell vállalnia a klub Szakmai Testületében

8. Szakmailag segíteni és közvetett módon irányítani a második csapatban folyó munkát
9. Kiemelten figyelni és segíteni az RFC programjának végrehajtását
10. Tervszerinti intenzív módon építsen be RFC felnőtt csapatába játékosokat
11. Kiemelten sok figyelmet fordítson a fiatal játékosok egyéni képzésére, taktikai
felkészítésére
12. Rendszeresen beszélgessen a fiatal tehetségekkel
13. Készítsen napi, heti, havi és éves edzéstervet
14. Alakítson ki pozitív, alkotó légkört
15. Hajtsa végre a periodizációnak megfelelő leghatékonyabb felkészülési eljárásokat
16. Irányítsa és felügyelje a támogató személyzet munkáját (technikai vezető…stb)
17. Folyamatosan tartsa a kapcsolatot az RFC vezetőjével
18. Elemezze, értékelje a mérkőzéseken edzéseken nyújtott teljesítményeket egyéni és
csapatszinten egyaránt
19. Tartson értekezletet mérkőzések előtt és után egyaránt
20. Használjon teljesítményelemző és értékelő rendszereket
21. Segítse a játékosokat a futballon kívüli életben is
22. Egyszerű, világos, egyértelmű szabályok alkotása az első csapat tagjai részére
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