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Štatút osobného trénera 

Osobným trénerom sa rozumie tréner, ktorý sa zúčastňuje na reprezentačnej akcii za účelom pomoci 

svojmu strelcovi/strelcom.  

Hlavným trénerom sa rozumie tréner, ktorého na reprezentačnú akciu nominuje SLZ a je určený za 

hlavného trénera na danej akcie. Hlavný tréner je nadriadený ostatným trénerom. 

Trénerom sa rozumie osoba, ktorú na reprezentačnú akciu nominuje SLZ. Spolupracuje s hlavným 

trénerom.  

Reprezentačnou akciou sa rozumie sústredenie, národná alebo medzinárodná súťaž, seminár, workshop 

a iné akcie zastrešované alebo organizované SLZ. 

 

Pravidlá účasti osobných trénerov na reprezentačných akciách: 

- Osobný tréner je na reprezentačnej akcii podriadený team manažérovi a hlavnému trénerovi, 

ktorí sú nominovaní SLZ. 

- Team manažér a hlavný tréner určujú program počas reprezentačnej akcie, ktorý sú povinní 

rešpektovať tréneri, osobní tréneri aj strelci, ktorí sa na akcii zúčastňujú. 

- Rovnako ako strelci tak aj osobní tréneri musia dbať o dochvíľnosť pri dodržiavaní programu 

reprezentačnej akcie. 

- Osobný tréner je počas reprezentačnej akcie zodpovedný výlučne za svojho strelca/strelcov. 

- Osobný tréner sa nevyjadruje k iným strelcom a účastníkom výpravy počas reprezentačnej akcie,  

či  už na strelnici alebo počas spoločných pohovorov, pokiaľ ho k tomu nevyzve team manažér, 

hlavný tréner alebo strelec. 

- V individuálnych elimináciách, kde sa stretnú v súboji dvaja slovenskí športovci, budú tieto 

eliminácie prebiehať bez účasti trénerov alebo osobných trénerov. Všetci tréneri budú vyzvaní,  

aby nezasahovali do súboja a zdržali sa akéhokoľvek povzbudzovania a zasahovania do priebehu 

súboja. 

- V súťaži a tréningu družstiev je trénerom družstva vždy tréner nominovaný SLZ, pokiaľ team 

manažér neurčí inak. Osobný tréner nezasahuje do diania počas súťaže ani v tréningu družstiev. 

V čase súťaže družstiev, keď je obmedzený počet trénerov na strelnici, sa osobný tréner zdržuje 

za zónou určenou pre strelcov, prípadne za hranicou strelnice, pokiaľ ho k tomu vyzve 

usporiadateľ, tréner družstva alebo team manažér. 

-  V prípade obmedzeného počtu trénerov na strelnici počas kvalifikácie a eliminácií má osobný 

tréner prednosť stáť za svojim strelcom. V takomto prípade sa za hranicu strelnice presunie team 

manažér, potom tréner nominovaný SLZ a nakoniec hlavný tréner tak, aby sa na strelnici vždy 

nachádzal aspoň jeden člen výpravy (tréner alebo team manažér) nominovaný SLZ na danú 

reprezentačnú akciu.  

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s pravidlami účasti osobných trénerov na 

reprezentačných akciách a že budem tieto pravidlá dodržiavať. V prípade ich nedodržania som si 

vedomý, že môžem byť postihnutý vylúčením z daného výjazdu alebo zákazom účasti na 

reprezentačných akciách . 
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