
Rozhodnutí STK Interligy 

Č. 4 – Vedení hráče při startu 

Pro osobu, která během startu vede hráče, se vžilo označení trenér. Všichni samozřejmě víme, 

že trenér má za úkol mnohem více věcí. Pro výše zmíněnou osobu by se možná lépe hodilo 

označení opatrovník nebo kouč. Přesto pro potřeby tohoto článku zůstaneme u označení trenér. 

Níže je uveden nejprve německý originál ISO a pak český překlad příslušného ustanovení, které 

se věnuje této osobě a její činnosti při zápasu. 

8.7 Betreuer 

Betreuer sind Angehörige der Delegation, zu der der Spieler gehört. Sie müssen bei der 

NBC akkreditiert sein. 

Der Betreuer betreut während der Wettbewerbe den Sportler. Er ist berechtigt, Einsprüche 

beim Schiedsrichter vorzubringen. Die Betreuung ist nur in Sportkleidung der Delegation 

und Sportschuhen möglich (Ziffer 7.5.1). 

Der Betreuer muss sich außerhalb des Spielbereiches aufhalten. Er darf den Spielbereich 

nur mit Genehmigung des Schiedsrichters betreten. 

Es ist nicht gestattet, dass 

– mehrere Personen gleichzeitig den Spieler betreuen, 

– während einer Wurfserie der Betreuer von einem zum anderen Spieler wechselt und 

– während einer Wurfserie der Betreuer die Betreuung aufnimmt oder beendet, 

ausgenommen bei Ahndung durch Schiedsrichter. 

8.7 Trenér 

Trenéři jsou členy delegace, ke které hráč patří. Musí být akreditovány u NBC. 

Trenér je při soutěžích zodpovědný za sportovce. Je oprávněn podávat u rozhodčího 

námitky. Jeho činnost je možná pouze ve sportovní oblečení a sportovní obuvi delegace 

(odstavec 7.5.1). 

Je nepřípustné, aby 

– hráče vedlo při zápase zároveň více osob, 

– během jedné série hodů přecházel trenér od jednoho hráče k jinému a 

– během jedné série hodů trenér přebíral nebo ukončoval vedení hráče s výjimkou 

potrestání od rozhodčího. 

Z definice je zřejmé, že je určena především pro mezinárodní soutěže. Podmínkách Interligy je 

třeba použít přiměřeným způsobem. Hned první odstavec nelze převzít v plném znění. Proč by 

se trenéři družstev Interligy měli akreditovat u NBC? 

Po jednání s účastníky Interligy bylo rozhodnuto, že při zápasech Interligy bude umožněno, aby 

hráče vedli trenér, jeho zástupce, vedoucí družstva a popřípadě kterýkoliv z hráčů uvedených 

na sestavě. Jinými slovy: kterákoliv z osob, která je uvedena na formuláři „Sestava družstva“. 

Při vyplňování formuláře „Sestava družstva“ je třeba uvádět konkrétní jména osob. Je nepří-

pustné používat obecná či souhrnná označení (např. „všichni hráči“). 

Formulář „Sestava družstva“ je k dispozici na webových stránkách Interligy. 



Pro potřeby Interligy byla pro vedení hráč trenérem domluvena následující úprava ustanovení 

ISO: 

– Trenérem (osobou, která vede hráče během startu) může být kterákoliv osoba, která je 

jmenovitě uvedena na formuláři „Sestava družstva“. 

– Trenér musí mít sportovní oděv a sportovní obuv shodnou se svým družstvem. 

– Je nepřípustné, aby hráče v jeden okamžik vedlo více osob. Postupně se však může u hráče 

během jedné série hodů vystřídat více osob. 

– Trenér může během jedné série hodů přebírat či ukončovat vedení hráče. Díky tomu je 

možné, aby trenér během jedné série hodů vedl postupně více hráčů. 

– Trenér nesmí svojí činností rušit žádného hráče družstva soupeře během jeho hry. 

 

Poznámka: Tato úprava platí pro první ročník Interligy. Na jeho konci bude vyhodnocena a 

následně bude rozhodnuto, jak se bude v této věci postupovat v dalším ročníku. 
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