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Zásady správania sa trénerov na súťažiach SZJ
1. Tréner je zodpovedný za svoje správanie a za správanie sa svojich pretekárov po
celú dobu súťaže. Koučovanie je vymedzená komunikácia s pretekárom. Povolené
je podávať taktické pokyny, usmerňovať a povzbudzovať.
Tréner ostáva sedieť na stoličke po celý čas zápasu (pokiaľ je k dispozícii).
Nie je povolené:
- vyžadovať zmenu rozhodnutia rozhodcov a nevhodne komentovať
rozhodnutie rozhodcov,
- akokoľvek gestikulovať smerom k rozhodcom, činovníkom súťaže a k publiku,
klepať, búchať alebo kopať do reklamných panelov alebo iného zariadenia
súťaže,
- akokoľvek zosmiešňovať účastníkov súťaže alebo publikum,
- nevhodne sa správať a požívať alkoholické nápoje a to najmä na súťažiach
mládeže.
Odporúčané oblečenie trénerov:
- klubová tepláková alebo šusťáková súprava s nohavicami až po členky,
- na finálový blok o medaile sa doporučuje (nevyžaduje sa) na Majstrovstvách
SR oblek s kravatou, tričko so znakom SZJ alebo šusťáková súprava SZJ,
- za oblek je považované aj sako s nohavicami inej farby,
Nie je dovolené po celú dobu súťaže nosiť krátke nohavice resp. trenky,
roztrhané rifle, sveter alebo byť do pol tela vyzlečený, nosiť akúkoľvek pokrývku
hlavy – čiapka, šatka atď, alebo iné nešportové oblečenie.
Pokiaľ tréner nebude rešpektovať vyššie uvedené zásady správania sa bude
vykázaný do hľadiska a nebude môcť koučovať s trénerskej stoličky až do skončenia
turnaja alebo pri závažnejšom porušení pravidiel mimo športovú halu a to iba
usporiadateľskou službou.
2. Súťaže mimo SR:
Pre oficiálne súťaže poriadané podľa pravidiel IJF a EJU sa tréneri SZJ riadia
Pravidlami správania sa trénerov stanovené IJF a EJU – „Code of Coaches. Je
povinnosťou trénerov, aby sa s nimi riadne oboznámili a dodržiavali ich.
Zásady správania sa trénerov na súťažiach SZJ platia pre súťaže v Slovenskej
republike a Výkonný výbor SZJ ich zobral na vedomie dňa 11.11.2010.
Spracoval: Donner Michal, ŠTK SZJ, 1.9.2010
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