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ČLÁNEK 2 - Práva a povinnosti trenérů 

2.1 Práva a povinnosti trenérů  

Všichni trenéři musí znát pravidla a řídit se jimi. 

Musí se chovat sportovně a korektně během celé soutěže, a to především 

• u nářadí 

• při střídání nářadí 

• během své povinné účasti na příslušném vyhlašování vítězů. 

Trenér má právo: 

- asistovat své závodnici nebo družstvu na pódiu během rozcvičení na všech nářadích, 
a to především: 

• na přeskoku při přípravě můstku a ochranné žíněnky kolem můstku  

• na přeskoku,  bradlech  a  kladině  při umístění  přídavné  doskokové  žíněnky  

• na bradlech při přípravě žerdí 
- být na pódiu po rozsvícení zeleného světla 

• na bradlech odstranit můstek a být na pódiu během celého cvičení. 
� Na pódiu může být přítomna ještě jedna osoba (trenér či závodnice) a 

odstranit závodnici můstek. Poté musí pódium ihned opustit. 

• na kladině odstranit můstek (1 trenér, poté musí pódium okamžitě opustit) 

• na všech nářadích asistovat v případě zranění nebo závadě na nářadí 
- z prostoru pod pódiem u bradel a kladiny radit závodnici během vyhrazené doby při 

pádu 
- předložit písemně jménem závodnice a vedoucího výpravy žádost 

• o ohodnocení nového přeskoku či prvku (viz článek 5.5) 

• o zvýšení bradlových žerdí (viz článek 1.1) 
- stanovit pořadí závodnic a předložit další potřebné údaje podle pravidel a 

Technického řádu  FIG 
- vznést dotaz k panelu D týkající se obsahu sestavy závodnice (viz Technický řád 8.4) 
- požadovat přehled srážek za překročení času a opuštění vymezeného prostoru. 

Trenér nesmí: 

- během cvičení mluvit na závodnici, dávat jí znamení, povzbuzovat ji apod. 
- bránit rozhodčím ve výhledu  

• při pobývání na pódiu na bradlech 

• při odstraňování můstku 
- odstraňovat, přidávat či přesunovat pružiny odrazového můstku  
- vyžadovat během závodu od rozhodčích panelu E informace o hodnocení 
- stýkat se s rozhodčími v prostoru závodiště nebo s jinými osobami vně prostoru 

závodiště (s výjimkou lékaře družstva a vedoucího delegace) 
- zneužívat svých práv či narušovat práva ostatních účastníků 
- zdržovat závod.  

POZNÁMKA: 
 Viz Článek 6  uvádějící srážky za porušování sportovního chování.  
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2.1.1 Povolený počet trenérů na závodišti  

- V kvalifikační soutěži - I a finále družstev - IV: 

• pro úplná družstva - 1 žena a 1 muž nebo 2 ženy; pokud je trenér jen jeden, 
může to být muž 

• pro státy se 3, 2, či 1 jednotlivkyní - 1 trenér (žena nebo muž) 
- Ve finále jednotlivkyň - II a finále na jednotlivých nářadích - III: 

• pro každou závodnici - 1 trenér (bradla - 2 osoby). 

2.2 Protesty proti hodnocení sestav  

(Podrobný postup při žádosti o revizi známky (protestu) viz Technický řád, 
kapitola 1, článek 8.4)     

- Protesty proti známce panelu D jsou povoleny; trenér má právo obrátit se ústně na  
rozhodčí D1 ihned po vynesení známky, nejpozději však do vynesení známky 
následující závodnice. 

- Svůj protest musí trenér během několika (4) minut potvrdit a předat jej písemně 
předsedkyni vrchní soutěžní komise.   

- O předání ústního protestu rozhodčí D1 okamžitě informuje rozhodčí D2 a kontrolní 
rozhodčí.  

- Pokud se rozhodčí D1, D2 a kontrolní rozhodčí shodnou a protest uznají, mohou se 
souhlasem předsedkyně vrchní soutěžní komise učinit rozhodnutí okamžitě a případ 
je uzavřen.  

- Nesouhlasí-li jmenované rozhodčí s protestem nebo mezi nimi dojde k neshodě, 
náleží konečné rozhodnutí vrchní soutěžní komisi.  

Konečné rozhodnutí, proti němuž není odvolání, musí být vyneseno nejpozději: 

• na konci střídání v závodech I, II a IV 

• před vynesením známky následující závodnice ve finále na jednotlivých 
nářadích (závod III).  

POZNÁMKY: V posledním střídání závodů II a IV před vynesením známky 
následující závodnice.  

- Protesty předané pozdě budou zamítnuty.  
- Federace nemá právo protestovat proti známce závodnice jiné federace. 
- Protesty proti známce za provedení nejsou povoleny.  
- V případě pochybností by mělo být rozhodnuto ve prospěch závodnice. 

Spolu s podáním protestu příslušná federace souhlasí s poplatkem: 

•    300 USD   za první protest 

•    500 USD   za druhý protest  

• 1 000 USD   za třetí, případně další protest. 

Tato platba musí být složena ve stejný den do rukou generálního sekretáře FIG. 
Všechny protesty předá předsedkyně vrchní soutěžní komise generálnímu sekretáři 
FIG co nejdříve, nejpozději však do 10 dnů po skončení soutěže.     

Bude-li první protest uznán, poplatky za protesty následující budou začínat na 
300 USD.  Tento princip se vztahuje rovněž na druhý protest s poplatkem 500  
USD či třetí protest s poplatkem 1 000 USD a všechny následující protesty. 
Výška poplatku závisí na uznání protestu.  

Příklad: 
1. protest: 300 USD. Bude-li protest uznán, poplatek za 2. protest je 300 USD. 
Nebude-li protest uznán, poplatek za druhý protest činí 500 USD.  

Poplatek za každý neuznaný protest bude převeden do fondu FIG. 


