Мачевалачки савез Србије расписује

КОНКУРС
за волонтере и хонорарно запослене у организацији Европског
првенства 2016. године

У складу са потребама организације Европског првенства за јуниоре и кадете у Новом Саду које
ће се одржати од 29.02.-09.03.2016, Мачевалачки савез Србије расписује конкурс за позиције
техничара у контроли оружја, техничара у „call room“ као и за волонтере.
Неопходан број особа је :
Техничар у контроли оружја: 16 особа
Техничар у „call room“:
4 особе
Волонтери:
10 особа
Кандидати заинтересовани за наведене позиције потребно је да попуне формулар у прилогу и
да га најкасније до 21.11.2015 на е-маил савеза: mssrbije@gmail.com, или поштом на адресу
Савеза :
Мачевалачки савез Србије
Обилићев венац 4
11000 Београд
Србија
Обзиром да позиције техничара морају да пролазе кроз обуку организовану од стране
Европске конфедерације и SEMI комисије, пријаве након задатог рока неће бити обрађене.

Европско првенство Нови Сад 2007

ОПИС ПОЗИЦИЈА И УСЛОВИ
I.

Техничар у контроли оружја – 16 особа

Опис:
Послови техничара у контроли оружја подразумевају вршење контроле исправности оружја и
осталих делова мачевалачке опреме у складу са правилима FIE и EFC као и њихово
обележавање исправности. Период ангажмана је од 28.02. – 09.03.2016.
Услови конкурисања:
Неопходно је познавање рада мачевалачке и контролне опреме, познавање материјалних (М)
правила FIE. Пожељно је искуство у раду са опремом или на контроли оружја на мачевалачком
турниру.
Услови ангажмана:
Ангажованим техничарима ће, уколико буде неопходно, бити обезбеђен смештај и исхрана у
Новом Саду. Сви техничари ће бити униформисани. Свим техничарима ће сходно уговору бити
исплаћен хонорар након завршетка ангажмана. Остали услови ангажмана биће детаљније
покривени Уговором.

НАПОМЕНА:
За кандидате који буду ангажовани након конкурса ОБАВЕЗНА завршена обука SEMI комисије
која ће се одржати 28. и 29.11.2015 на Фрушкој гори у хотелу „Норцев“. Трошкове обуке,
смештаја и исхране покрива организатор.

II.

Техничар у „call room“ – 4 особе

Опис:
Послови техничара у „call room“ подразумевају вршење контроле исправности оружја у
погледу испуњености услова из Материјалних правила „FIE“ као и провере постојања ознака
исправности са иницијалне контроле оружја. Та контрола се одвија непосредно пре почетка
борби из табле 32 па све до финала сваке од дисциплина. Период ангажмана је од 28.02. –
09.03.2016.
Услови конкурисања:
Неопходно је познавање рада мачевалачке и контролне опреме, познавање материјалних (М)
правила FIE. Пожељно је искуство у раду са опремом или на контроли оружја на мачевалачком
турниру.

Услови ангажмана:
Ангажованим техничарима ће, уколико буде неопходно, бити обезбеђен смештај и исхрана у
Новом Саду. Сви техничари ће бити униформисани. Свим техничарима ће сходно уговору бити
исплаћен хонорар након завршетка ангажмана. Остали услови ангажмана биће детаљније
покривени Уговором.

НАПОМЕНА:
За кандидате који буду ангажовани након конкурса ОБАВЕЗНА завршена обука SEMI комисије
која ће се одржати 28. и 29.11.2015 на Фрушкој гори у хотелу „Норцев“. Трошкове обуке,
смештаја и исхране покрива организатор.

III.

Волонтери – 10 особа

Опис:
Волонтерске позиције имаће вишеструке функције у оквиру организације. Неке од најважнијих
су:
-

Контролисање апарата у сарадњи са судијама у главној сали
Рад у „call room“, односно изношење торби такмичарима од табле 32
Дистрибуција резултата, докумената и осталог материјала
Асистирање на акредитацијама, у техничком руководству, руковођењу сале и сл.

Период ангажмана је од 28.02. – 09.03.2016.

Услови конкурисања:
Конкурс је отворен за све. Пожељно је да кандидати имају неког искуства са мачевалачким
такмичењема и мачевалачким спортом или искуства у организацији спортскх такмичења.

Услови ангажмана:
Ангажованим волонтерима ће, уколико буде неопходно, бити обезбеђен смештај и исхрана у
Новом Саду. Сви волонтери ће бити униформисани.

