CAB Coach Selectie Formulier voor 2012
Naam van de coach:

Man/Vrouw

Level:

Coach #

Nummer

Eisen

%
0-34 35-74 75-100

1 1ste optie coach IAAF CECS level IV of hoger
2 2de optie coach IAAF CECS level III eligible voor IV
3 De coach moet 100% beschikbaar zijn om de atleten te trainen en te
begeleiden op de van te voren aangegeven selektie trainingen.
4 De coach moet een overeenkomst van zijn werkgever tonen, die
aangeeft dat hij vrijstelling van dienst kan krijgen om met de delegatie
te kunnen reizen gedurende de periode van januari 2012 tot oktober
2012
5 ???De coach moet een overeenkomst van zijn familie tonen waar
aangeeft regelmatig reizen kan hebben om de delegatie te kunnen
trainen en reizen gedurende de periode van januari 2012 tot oktober
2012 ????
6 De geselecteerde coach moet een trainingsplan plan maken hoe hij de
geselecteerde atleten zal begeleiden. Dit plan moet voor 31 januari
2012 bij de CAB ingediend worden. De geselecteerde coach moet de
persoonlijk coach van de atleten benaderen om zijn pla

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Dit plan dient het volgende te bevatten:
Inleiding
Behaalde resultaten van de atleten in 2011
Trainingsfasen 2011-2012 en hun trainingsaccenten
Jaarplanning met o.a. pieken, micro- en macro cicli
Specifieke trainingsaccenten voor verbetering prestatie
van de specifieke atleet
Geplande wedstijden
De te verwachten resultaten van de atleten (targets)
Begroting
Conclusie en aanbevelingen
Nota:
De geselecteerde coach moet voor de 5de van elke maand bij de CAB
een verslag indienen om de voortgang, presentie en eventuele
testresultaten van de atleten te rapporteren.
Alle veranderingen in het plan moeten minstens 2 weken voor de
verandering in werking treedt, schriftelijk ingediend worden bij het
bestuur van de CAB ter goedkeuring
Een intervieuw met de kantidaten vormt deel van de selektie procedure voor de coach
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