
 

 

Revize pravidla IJF zakazujícího trenéry u zápasiště při soutěžích.  

Poté co příslušné pravidlo IJF vstoupilo v platnost od 1. ledna 2009 došlo k početné výměně 
názorů a komunikaci v této záležitosti mezi trenéry a představiteli IJF. Co je nejdůležitější, 
chování trenérů ve významných soutěžích se podstatně zlepšilo. IJF proto schválila změnu 
pravidla o trenérech v soutěžích IJF.    

Umístění trenérů. 

Židle pro dva trenéry na každém zápasišti, pro modrou a bílou stranu,  budou umístěny za 
bariérou reklamních panelů. 

Kodex chování trenérů. 

Trenér je zodpovědný za chování svého sportovce od vstupu do soutěžní haly až do jejího 
opuštění, před a po každém zápase. 

Koučování bude přísně omezeno na dorozumívání se sportovcem, taktické pokyny, 
povzbuzování, pokyny při nenadálých okolnostech, jako zranění, atd. 

Trenér zůstane sedět na židli po celou dobu zápasu. 

Zakázané jednání: 

- Jakékoliv poznámky k výrokům rozhodčích nebo jejich kritika 
- Dožadování se opravy výroků rozhodčího 
- Jakákoliv urážlivá, posměšná gesta směrem k rozhodčím, činovníkům, nebo publiku 
- Opírání se, údery, nakopnutí apod. reklamních panelů, nebo jiného zařízení 
- Jakékoliv projevy neúcty k soupeři, jeho trenérovi, rozhodčím, činovníkům, vlastnímu 

závodníkovi, personálu, obecenstvu, atd.   
 

Pravidla oblékání: 

- Ve vyřazovacích kolech: národní tepláková (šusťáková) souprava s kalhotami 
sahajícími k obuvi.  

- Pro program finálového bloku (čas vyhrazený na TV přenos): oblek s kravatou.   
 

Následující je nepřípustné vždy: kratší kalhoty, nezahalený trup, vykrojená trička, jakékoliv 
kšiltovky a pokrývky hlavy vůbec, džíny, svetry nebo podobné oblečení nevážící se ke 
sportu, sandály.   
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Postihy:  

Každý trenér, jenž poruší tato pravidla bude vyloučen, nebude smět doprovázet své 
sportovce do zápasové zóny a zasednout na židli trenéra do konce celé soutěže (ne pouze 
na příslušný den).  

Následující činovníci jsou oprávněni postihovat trenéry: 

- Ředitel metodické komise IJF a členové komise 
- Členové IJF Jury / instruktoři rozhodčích 

 

Doba působnosti. 

Počínaje MS kadetů 2009 v Budapešti. 

Tento Kodex chování trenérů bude vyhodnocen před zahájením kvalifikačního období na OH 
2012 v Londýně 1. května 2010. Dle závěrů vyhodnocení bude buď nadále platný, nebo 
bude znovu zavedena dřívější restrikce.   

 

 

  

 

Jean Luc Rougé                                       Vladimir Barta  
Project Manager                                  Head Sport Director 
 

Překlad: Michal Vachun 
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