Výklad Súťažnej komisie plážového volejbalu ku koučingu
Súťažná komisia plážového volejbalu (SK PV) uvádza nasledovný výklad ku koučingu
v prípade mládežníckych a seniorských súťaží.
Mládežnícke súťaže:
V mládežníckych súťažiach (kategória U22 a mladšie vekové kategórie) je koučing počas
stretnutia povolený za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:
-

-

-

-

-

tréner družstva musí oznámiť svoju prítomnosť prvému rozhodcovi pred začiatkom
rozcvičky, následne uvedie na zadnú stranu zápisu o stretnutí svoje meno, priezvisko
a príslušné družstvo, čo potvrdí svojím podpisom pred začiatkom stretnutia (ak na
stretnutie nie je delegovaný oficiálny rozhodca, tréner musí oznámiť svoju prítomnosť
pred stretnutím organizátorovi turnaja);
tréner môže komunikovať s hráčmi iba počas rozcvičky, oddychových časov,
technických oddychových časov, pri výmene polí/strán, v prestávkach medzi setmi,
počas výnimočných prerušení hry a počas intervalov medzi rozohrávkami, zároveň
je oprávnený oddychový čas vyžiadať (pomocou oficiálne dohovoreného znamenia);
tréner je povinný počas koučingu sedieť v rámci príslušného priestoru vyhradeného
pre družstvo (lavička družstva), okrem výmeny polí/strán, prestávky medzi setmi,
resp. počas oddychových časov a technických oddychových časov, kedy môže
tréner stáť;
tréner musí byť prítomný počas celého trvania stretnutia, s výnimkou zásahu vyššej
moci (zranenie, ochorenie, nutnosť toalety) - o uvedenej skutočnosti musí informovať
rozhodcu stretnutia;
pri výmene polí/strán je tréner povinný taktiež realizovať výmenu polí/strán bez
zbytočného zdržiavania;
tréner môže pri výmene polí/strán sprevádzať hráčov v rámci voľnej zóny na strane
pri lavičkách družstiev, a prípadne im poskytnúť občerstvenie, za predpokladu, že
nedôjde k zdržiavaniu.

Porušenie uvedených podmienok bude potrestané v zmysle pravidiel volejbalu podľa
stupnice trestov za zdržiavanie, resp. trestov za nevhodné správanie. Trest za nevhodné
správanie môže byť udelený aj priamo trénerovi družstva.
Akákoľvek snaha o koučing inou osobou ako trénerom, ktorý je uvedený v zápise o stretnutí,
prípadne z priestoru mimo hracej plochy, nie je dovolená a bude riešená Riadiacou komisiou
turnaja.
Seniorské súťaže:
V seniorských súťažiach je koučing počas stretnutia zakázaný. Prítomnosť trénera je
povolená na ihrisku počas neoficiálneho rozcvičovania družstiev, až do momentu
žrebovania.
Výnimka: v prípade mládežníckych reprezentačných dvojíc, ktoré budú na seniorské
podujatia nominované na základe rozhodnutia reprezentačných trénerov, SK PV povoľuje
koučing týchto dvojíc, avšak iba osobou reprezentačného trénera za predpokladu splnenia
podmienok špecifikovaných v predchádzajúcej časti vzťahujúcej sa k mládežníckym
súťažiam.

