COACHING W ZAWODACH MŁODZIEŻOWYCH – 2017
PRZEPISY ODNOŚNIE TRENERÓW PODCZAS ZAWODÓW MŁODZIEŻOWYCH
WZPS i PZPS GDZIE COACHING JEST DOZWOLONY

1. WPROWADZENIE
Podane poniżej informacje nie są obowiązującymi przepisami Siatkówki Plażowej – są regułami
zaakceptowanymi przez Wydział Siatkówki Plażowej PZPS w celu ich wdrożenia podczas zawodów
młodzieżowych PZPS, w których dozwolony jest coaching.
Aby poniższe regulacje mogły obowiązywać trener musi posiadać:
a) licencję trenerską PZPS (WZPS) lub
b) winien być potwierdzony jako trener w formularzu F02 systemu www.pzps-rejestracja.pl
Pozostałe osoby niespełniające powyższych warunków, muszą być zarejestrowane w systemie
beach.pzps.pl jako trener oraz przesłać skan posiadanych uprawnień do działu siatkówki plażowej
PZPS (adres email: beach@pzps.pl). Warunkiem uzyskania wyżej wymienionych uprawnień jest
również akceptacja regulaminu podczas rejestracji w systemie beach.pzps.pl.
Wyżej wymieniony dokument: licencja trenerska PZPS (WZPS) lub potwierdzony formularz F02 lub
dokument poświadczający uprawienia (np. dokument instruktora) winien być złożony na stoliku
sędziego sekretarza do czasu zakończenia meczu. Wtedy staje się on/ona członkiem drużyny.
2. SKŁAD ZESPOŁU
Podczas zawodów młodzieżowych drużynie może towarzyszyć trener.
Trener może wejść na teren gry przed meczem. Nie musi on opuszczać tego obszaru po zakończeniu
rozgrzewki – może tam pozostać przez cały okres trwania meczu.
Dokument uprawniający do prowadzenia zespołu opisany w punkcie 1 winien być złożony na stoliku
sędziego sekretarza przed rozpoczęciem meczu. Jeśli trener odmówi pozostawienia w/w opisanego
dokumentu na stoliku musi opuścić teren gry przed rozpoczęciem oficjalnego protokołu
przedmeczowego.
3. PRZED MECZEM
Trener powinien podpisać protokół przed meczem (po losowaniu) w miejscu wyznaczonym
(występuje w zmodyfikowanym protokole) lub w miejscu „Uwagi”, aby potwierdzić swoją obecność
podczas meczu. Jest to jednoznaczne z poddaniem się wszystkim regułom oraz oddanie do dyspozycji
sędziów.
W przypadku gdy oba zespoły posiadają jednego, tego samego trenera i trener chce uczestniczyć w
meczu, przed rozpoczęciem oficjalnej rozgrzewki trener musi podjąć decyzję, członkiem którego
zespołu chce być. W czasie spotkania trener NIE MA PRAWA udzielać wskazówek zespołowi
przeciwnemu.
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4. POZYCJA TRENERA PODCZAS GRY
Trener musi pozostać w POZYCJI SIEDZĄCEJ w strefie dla odpoczynku. W momencie zmiany stron
boiska trener zmienia stronę razem z drużyną.
Trener musi pozostać z drużyną przez cały czas trwania meczu za wyjątkiem okresów działania siły
wyższej – choroby, kontuzji, konieczności wyjścia do toalety. Jeśli trener opuści pole gry – jego/jej
licencja trenerska pozostaje na stoliku sędziego sekretarza do zakończenia spotkania.
PRZEKAZYWANIE INFORMACJI
Trener może przekazywać informacje zawodnikom podczas wszystkich przerw w grze: przerw na
odpoczynek, przerw technicznych, przerw między setami i podczas wyjątkowych przerw w grze.
Trener może również przekazywać informacje zawodnikom podczas zmiany stron boiska jednakże nie
może to powodować opóźnień w grze. Przepisy dotyczące coachingu spoza pola gry nadal będą
egzekwowane.
5. OPÓŹNIENIA
Trenerowi nie wolno stać w trakcie meczu ani przekazywać zawodnikom żadnych informacji w trakcie
trwania akcji. Jeżeli Sędzia uzna za konieczne przypomnieć trenerowi o jego niewłaściwym
zachowaniu zastosowanie będą miały przepisy jak wobec zawodników.
Drużyna zostanie ukarana za opóźnianie gry jeśli którykolwiek z członków drużyny będzie opóźniał grę
w celu uzyskania pomocy od trenera w odniesieniu do odpowiednich przepisów.
6. SANKCJE ZA NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE
Stosuje się wobec wszystkich członków drużyny łącznie z trenerem.
DROBNE WYKROCZENIE
Drobne wykroczenia uznawane za niewłaściwe nie są podstawą do nałożenia sankcji. Obowiązkiem
Sędziego Pierwszego jest takie kierowanie grą, aby nie dopuścić do zachowania zawodników, które
podlegają sankcjom.
Odbywa się to w dwóch etapach:
Etap 1: Upomnienie ustne za pośrednictwem kapitana;
Etap 2: pokazanie żółtej kartki dla członka zespołu. To formalne upomnienie nie jest samo w sobie
sankcją, ale zwraca uwagę na fakt, iż zawodnik oraz trener (a przez to zespół) zachowuje się na
poziomie umożliwiającym zastosowanie sankcji w meczu. Zdarzenie to musi zostać zapisane w
protokole zawodów, lecz nie ma natychmiastowych konsekwencji.
Sędzia Pierwszy może pokazać żółtą kartkę trenerowi. Trener jest zobowiązany wstać i podnieść rękę
w celu potwierdzenia, że przyjmuje i rozumie nałożoną karę.

Ostrzeżenie nie jest sankcją ale zaznaczeniem, że poziom zachowania może osiągnąć poziom, w
którym konieczne będzie jej nałożenie. Ostrzeżenie nie ma żadnych bezpośrednich konsekwencji ale

jest odnotowywane w protokole. W przypadku, gdy ostrzeżenie jest skierowane do trenera
odnotowuje się to w protokole w miejscu uwagi zapisując drużynę, set, trenera i wynik stosując
odpowiednie skróty. Np.: A 2/C/12-9
7. NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE PODLEGAJĄCE SANKCJOM
Niewłaściwe zachowanie członka zespołu wobec sędziów, działaczy, przeciwników, członków swojego
zespołu lub publiczności, klasyfikowane jest w trzech kategoriach w zależności od wagi przewinienia.
Zachowanie grubiańskie: gesty lub słowa pogardliwe, sprzeczne z dobrymi manierami lub
zasadami moralnymi;
Zachowanie obraźliwe: zniesławiające lub obraźliwe gesty lub słowa, w tym wszystkie działania
wyrażające pogardę;
Agresja: atak fizyczny, agresja lub grożenie.

SKALA SANKCJI
Zgodnie z oceną Sędziego Pierwszego i w zależności od stopnia przewinienia, stosuje się i
zapisuje w protokole zawodów następujące sankcje: KARA, WYKLUCZENIE lub DYSKWALIFIKACJA.
Kara
Za grubiańskie zachowanie w meczu lub za pierwsze powtórzenie się grubiańskiego zachowania przez
tego samego członka zespołu, w tym samym secie. W każdym z dwóch powyższych przypadków
drużyna jest ukarana przyznaniem punktu i zagrywki drużynie przeciwnej. Trzecie grubiańskie
zachowanie ttego samego zawodnika w tym samym secie karane jest wykluczeniem. Kary za
zachowanie grubiańskie mogą być nałożone na tego samego zawodnika w kolejnych setach.
Wykluczenie
Pierwsze obraźliwe zachowanie jest karane wykluczeniem. Zawodnik, który został ukarany
wykluczeniem musi opuścić pole gry, a jego zespół zostaje zdekompletowany w tym secie.
Wykluczony trener traci prawo do przebywania na boisku w trakcie tego seta. W takim wypadku
licencja trenera pozostaje na stoliku sędziego sekretarza.
Dyskwalifikacja
Członek drużyny ukarany dyskwalifikacją musi opuścić pole gry do końca meczu bez żadnych innych
konsekwencji.
Pierwszy atak fizyczny lub mający znamiona ataku fizycznego lub agresja powoduje nałożenie kary
dyskwalifikacji bez żadnych innych konsekwencji. Dotyczy trenera a nie zawodników.
Drugie zachowanie grubiańskie w tym samym meczu tego samego trenera jest karane dyskwalifikacją
bez dodatkowych konsekwencji.
ZASTOSOWANIE KAR ZA NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE
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Wszystkie kary za niewłaściwe zachowanie są karami indywidualnymi, pozostają w mocy przez cały
czas trwania meczu i są zapisywane w protokole.
Kolejne obraźliwe, grubiańskie zachowanie tego samego członka drużyny w tym samym meczu jest
karane progresywnie (członek drużyny otrzymuje dotkliwszą karę za każde kolejne przewinienie)

NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE PRZED I POMIĘDZY SETAMI
Każde niewłaściwe zachowanie, mające miejsce przed lub między setami, podlega sankcjonowaniu, a
sankcje są nakładane w następnym secie.

PODSUMOWANIE NIEWŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA I UŻYCIE KARTEK
Upomnienie: (bez konsekwencji)
Etap 1: upomnienie ustne - skierowane poprzez kapitana drużyny
Etap 2: żółta kartka‐ Formalne Upomnienie
Kara: sankcja ‐ czerwona kartka
Wykluczenie: sankcja – żółta i czerwona kartka w jednej ręce trzymane łącznie
Dyskwalifikacja: sankcja – żółta i czerwona kartka pokazane oddzielnie w dwóch rękach.

