Warszawa, dnia 08.01.2021

KOMUNIKAT
Działu Sportu PZT
Dotyczy: Zasady coachingu na turniejach Halowe Mistrzostwa Polski U12 i U14 2021 w związku
z ograniczeniami wynikającymi z występowania pandemii Covid-19

Uprzejmie informujemy, że w trakcie turniejów Halowe Mistrzostwa Polski U12 rozgrywanego
w dniach 18-24 stycznia br. w Bielsku-Białej i Halowe Mistrzostwa Polski U14 rozgrywanego w dniach
18-24 stycznia br. w Sobocie zawodnicy podczas meczów będą mogli otrzymywać wskazówki od
swoich trenerów.
W związku z obostrzeniami i ograniczeniami wynikającymi z występowania pandemii Covid-19
w trakcie HMP U12 i U14 każdy zawodnik przebywający na obiekcie tenisowym będzie mógł znajdować
się pod opieką jednej (1) osoby – instruktora/trenera (nie dotyczy Animatora) z ważną licencją
trenerską PZT (trenera zawodnika, który będzie upoważniony do udzielania wskazówek).
Udzielanie wskazówek będzie możliwe pod następującymi warunkami:
1. Wskazówki mogą być udzielane jedynie przez osobę posiadającą uprawnienia
instruktora/trenera (nie dotyczy Animatora) z ważną licencją trenerską PZT. Trener musi
zweryfikować swój status i uprawnienia u sędziego naczelnego.
2. Każdy zawodnik w trakcie danego meczu może otrzymywać wskazówki tylko od jednego
trenera.
3. Trener uprawiony jest do udzielania wskazówek po uprzednim zgłoszeniu się do sędziego
naczelnego i dokonaniu wpisu na liście.
4. W trakcie meczu trener musi znajdować się w wyznaczonym miejscu, umożliwiającym szybkie
i łatwe wejście na kort.
5. Trener przebywający na korcie zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski,
maseczki lub przyłbicy oraz zachowania dystansu od innych uczestników turnieju. Naruszenie
tego obowiązku może skutkować odebraniem uprawnień do udzielania wskazówek oraz
nakazem opuszczenia obiektu.
6. Trener może udzielać wskazówek wyłącznie w przeznaczonym na to czasie i nie może
dostarczać zawodnikowi żadnych przedmiotów (jedzenia, picia, sprzętu, leków i środków
medycznych), o ile nie zezwoli na to sędzia główny.
7. Zawodnik ma prawo poproszenia trenera na kort wyłącznie za pośrednictwem sędziego
głównego.
8. Zawodnik może poprosić trenera na kort:
•

Jeden (1) raz w trakcie seta (w trakcie przerwy na zmianę stron lub przerwy po
zakończeniu seta). Przerwa po zakończeniu seta zalicza się do seta, który właśnie się
zakończył.

•

9.

10.
11.
12.

13.

Gdy przeciwnik korzysta z przerwy na toaletę lub zmianę stroju lub przeciwnik poprosił
o wezwanie na kort osoby uprawnionej do udzielania pomocy medycznej, za
wyjątkiem sytuacji, gdy osoba uprawniona do udzielania pomocy medycznej wezwana
jest do udzielenia pomocy w trakcie przerwy na zmianę stron (ze względu na skurcze
lub po wcześniejszej przerwie na pomoc medyczną).
Jeżeli zawodnik prosi trenera na kort, a przeciwnik nie korzysta z przerwy na toaletę lub zmianę
stroju, albo nie poprosił o wezwanie na kort osoby uprawnionej do udzielania pomocy
medycznej, taka prośba liczy się jako jedna (1) dopuszczalna możliwość otrzymywania
wskazówek w tym secie, bez względu na to czy przeciwnik w tym samym czasie również
poprosił trenera na kort.
Trener musi opuścić kort natychmiast po ogłoszeniu przez sędziego głównego komendy „czas”.
Trener nie może komunikować się z zawodnikiem poza kortem.
W trakcie meczu, w tym samym czasie zawodnik może skorzystać wyłącznie z jednej z
poniższych możliwości:
• wezwanie trenera na kort;
• wezwanie osoby uprawnionej do udzielania pomocy medycznej;
• przerwa na toaletę lub zmianę stroju.
Otrzymywanie rad i wskazówek w sposób inny niż określony w niniejszym przepisie jest
niedozwolone i podlega karze zgodnie z Kodeksem Postępowania Zawodnika.

Poza tym przypominamy wszystkim o przestrzeganiu Procedur Turniejowych obowiązujących w
czasie trwania pandemii Covid-19 na turniejach rozgrywanych w ramach współzawodnictwa
sportowego Polskiego Związku Tenisowego – sezon halowy 2020/2021 z dnia 12.11.2020 roku
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