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POMOČNIK TRENERJA

V preteklih dneh smo na komisijo prejeli nekaj vprašanj glede statusa trenerjev, ki nimajo
ustrezne licence. Posledično se ekipe odločajo za to, da taki trenerji uradno na tekmi
opravljajo funkcijo pomočnika trenerja kljub temu, da ekipe prvega trenerja nimajo.
Tako se dogaja, da na klopi od vseh uradnih oseb sedi samo pomočnik trenerja.
Ker gre za specifično vprašanje, ki izhaja iz sistema izobraževanja trenerjev v Sloveniji, smo
za mnenje povprašali Društvo odbojkarskih trenerjev Slovenije.
Povzemamo njihov odgovor:
1. Razlaga termina »pomočnik trenerja« je po našem mnenju (mnenju DOTS) takšna, da
sam lahko sedi na klopi, vendar ne more uveljavljati nobenih pravic prvega trenerja. To
pomeni, da se strinjamo s trditvijo, da pomočnik ne vodi tekme, saj ne more s svojim
obnašanjem (razen v primeru, če krši pravila, kar pa se sankcionira v skladu s pravili) na
noben način poseči v potek tekme. To je po našem mnenju ključnega pomena. Vse funkcije
oz. komunikacijo s sodniškim zborom opravlja kapetan. Ob tem bi radi poudarili, da se s tem
izognemo še večjemu paradoksu, saj bi se v nasprotnem primeru lahko zgodilo, da na klopi
sedi samo fizioterapevt, ker njegova licenca nima nobene povezave s prvim trenerjem.
Mnenja smo, da se želimo temu vsi izogniti. Dodaten razlog za takšno odločitev pa leži v
tem, da navedenih primerov ni veliko, s tem načinom reševanja pa pomagamo DOTS pri
vzpostavitvi popolnega licenčnega reda. Trenerji, ki bodo uporabili takšno rešitev v letošnji
sezoni, so vključeni v proces izobraževanja in le vprašanje časa je, kdaj bodo pridobili
primerno izobrazbo. Nekateri bi to že storili, vendar je izobraževanje dolgotrajno in zahteva
določen čas. V nobenem primeru ne gre za trenerje, ki bi se izobraževanju izogibali, ampak
so aktivno vključeni v le tega.
Torej na tekmah v državnih ligah velja, da je na klopi lahko tudi samo pomočnik
trenerja, ne da bi ekipa imela prvega trenerja.
2. V primeru, da ima ekipa prvega in drugega trenerja (pomočnika trenerja) in da je prvi
trener sankcioniran, lahko drugi trener na tekmi, kjer se je sankcija zgodila, prevzame vlogo

prvega trenerja ( v času njegove odsotnosti) ne glede na licenco. V skladu s pravilom 5.3.2.
mora zahtevo kapetana ekipe odobriti prvi sodnik.
V praksi to pomeni, da lahko na tekmi 1. DOL, kjer je prvi trener diskvalificiran, funkcijo
prvega trenerja prevzame pomočnik trenerja s “C” trenersko licenco.
Seveda funkcijo lahko prevzame samo na omenjeni tekmi. V primeru, da je prvi trener zaradi
diskvalifikacije suspendiran za več tekem, pomočnik trenerja na naslednjih tekmah ne more
voditi (biti prvi trener) tekme z neustrezno licenco.
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