
Stanovy BWF, oddíl 2.2.6: 

ETICKÝ KODEX: TRENÉŘI A ŠKOLITELÉ 

Platnost: 01/06/2017 

1. ÚČEL 

1.1. Udržet nejvyšší standardy chování trenérů, školitelů a těch, kteří plní podobnou roli v prostředí 

výuky, kde existuje vztah nadřazenosti mezi trenérem a hráčem. 

1.2. Zajistit pozitivní prostředí výuky pro hráče. 

1.3. Zajistit a udržet spravedlivé a řádné řízení a chování na turnajích sankcionovaných BWF, kde 

trenér, vedoucí týmu nebo hráč sedí za kurtem a plní roli trenéra. 

1.4. Podporovat dobré jméno BWF a integritu badmintonu. 

2. POUŽITELNOST 

2.1. Všichni trenéři, školitelé a ti, kteří přebírají zodpovědnost trenéra. Trenér může nebo nemusí mít 

licenci BWF nebo pověření koučování BWF. 

2.2. Všichni trenéři, vedoucí týmu, funkcionáři týmu a hráči, kteří plní roli trenéra na kurtu na turnajích 

sankcionovaných BWF. 

2.3. Všichni trenéři, vedoucí týmu a funkcionáři týmu účastnící se turnajů sankcionovaných BWF 

akceptují tento Kodex, Obecná soutěžní pravidla a pravidla badmintonu, a proto jsou jimi vázáni. 

3. OBECNÁ USTANOVENÍ – ETICKÝ KODEX BWF 

Trenéři, školitelé, vedoucí týmu a funkcionáři týmu, na něž se vztahuje tento Kodex, jsou povinni 

dodržovat obecná ustanovení Etického kodexu BWF stejně jako základní hodnoty, zásady a chování 

definované v Etickém kodexu BWF. 

4. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O CHOVÁNÍ 

Role vedoucího týmu 

Vedoucí týmu, trenéři nebo funkcionáři týmu, kteří se ujímají role vedoucího týmu na turnajích 

sankcionovaných BWF, musí dodržovat specifická ustanovení, jak je uvedeno v tomto Kodexu: 

4.1. Plně podporovat tok informací o technických záležitostech mezi vrchním rozhodčím a hráči. 

4.2. Plně podporovat tok informací o logistice (doprava, ubytování, tréninkový rozvrh atd.) mezi 

organizátory turnajů a týmem/hráči. 

4.3. Zúčastnit se plánovaného setkání vedoucích týmů jménem týmu/hráčů nebo jiných schůzek nebo 

setkání svolaných vrchním rozhodčím. 

4.4. Nahlásit každé odhlášení hráče včas a standardním postupem. 

Role trenéra na turnajích sankcionovaných BWF  

Trenéři, funkcionáři týmu, vedoucí týmu nebo hráč, který sedí za kurtem a plní roli trenéra na turnajích 

sankcionovaných BWF, musí dodržovat zvláštní ustanovení uvedená v tomto Kodexu. 

Ti, kteří vykonávají tuto roli:  

4.5. se musí přiměřeně oblékat do týmové uniformy (sportovního oblečení) a/nebo košile/trička s 

límečkem, košile/halenky nebo dlouhých kalhot/sukně. Nevhodné oblečení (mimo jiné) zahrnuje džíny, 



nazouváky/sandály a plážové kraťasy/bermudy. Vrchní rozhodčí rozhodne, zda je trenér nevhodně 

oblečený;  

4.6. musí zůstat sedět na určeném místě (židli) vždy na straně kurtu za svým hráčem/hráči, s výjimkou 

definovaných přestávek, pokud se však trenér chce přemístit na jiný kurt, musí tak učinit, když není 

míček ve hře;  

4.7. nesmí koučovat, když je míček ve hře nebo jakýmkoliv způsobem rušit soupeře nebo narušit hru;  

4.8. nesmí zdržovat hru koučováním v jakékoli formě;  

4.9. musí se vrátit na určené místo (židli) v předem definovaných přestávkách během zápasu, jakmile 

hlavní rozhodčí oznámí, že zbývá 20 sekund;  

4.10. nesmí slovně napadat nebo zastrašovat jakoukoli formu, jako je křik nebo činění gest, ani jiným 

způsobem vyrušovat diváka, funkcionáře turnaje, technického funkcionáře (rozhodčího), soupeřova 

trenéra, vedoucího týmu nebo hráče;  

4.11. se nesmí snažit jakýmkoli způsobem komunikovat se soupeři, trenéry nebo vedoucími týmu 

soupeře ani nesmí používat jakékoli elektronické zařízení pro jakýkoli účel, včetně mobilních telefonů, 

přenosných počítačů nebo podobných zařízení;  

4.12. nesmí žádným způsobem navazovat nebo se snažit navázat nevhodný, urážlivý nebo zastrašující 

fyzický kontakt s jakýmkoliv divákem, funkcionářem turnaje, technickým funkcionářem (rozhodčím), 

soupeřem, trenérem nebo vedoucím týmu soupeře; a 

4.13. nesmí vystavovat sport špatné pověsti prostřednictvím komentářů v médiích, ať už před, během 

nebo po turnaji, které se týkají funkcionářů turnaje, rozhodčích, trenérů nebo funkcionářů týmů 

soupeře a/nebo hráčů, které jsou osobní povahy, naznačují zaujatost nebo zpochybňují jejich integritu. 

Trenéři/školitelé 

Trenéři nebo školitelé, kteří se ujímají role kouče, lektora, trenéra nebo vzdělavatele a kteří učí hráče 

badmintonovým technikám, fyzickým a taktickým dovednostem a znalostem nebo jinému obsahu 

musí:  

4.14. Jednat jako dobrý vzor a podporovat pozitivní aspekty sportu a badmintonu. Vždy udržovat 

vysokou úroveň osobního chování a profesionalitu.  

4.15. Uvědomovat si odpovědnost sportu, trénovaným hráčům, ostatním trenérům, rodičům, BWF a 

funkcionářům ve sportu.  

4.16. Pochopit a dodržovat pravidla zachování mlčenlivosti. Zajistit, aby důvěrné a osobní informace 

týkající se studentů, kolegů, BWF a dalších, se kterými jsou v kontaktu, byly užívány pouze vhodnými 

způsoby. 

4.17. Jednat se všemi studenty stejně a s respektem, poctivostí, čestností a důsledností, bez ohledu na 

jejich zázemí, víru a schopnosti. 

4.18. Přijmout přiměřená opatření k ochraně studentů a zajistit jejich prospěch a zdraví. Pochopit 

vykonávanou roli a stanovit si své povinnosti péče při výuce/koučování osob mladších 18 let. 

 



4.19. Používat vhodné tréninkové metody, které v dlouhodobém horizontu přinesou prospěch 

studentům, a vyhnout se všem, které by mohly být škodlivé. Zajistit, aby úkoly a činnosti odpovídaly 

věku, zkušenostem, schopnostem a fyzickým a psychickým podmínkám studentů. 

4.20. Být spravedliví při hodnocení studentů a být si jistí, že tato hodnocení souvisejí s cíli výuky. 

Poskytovat zpětnou vazbu ohleduplným způsobem a upřímně. 

4.21. Vždy nastolit a udržovat profesionální pracovní vztahy se svými studenty. Uvědomit si, jakou moc 

trenér/tutor/školitel/přednášející kurzu má, a odpovědnost, která s tím souvisí. Přísně dodržovat 

jasnou hranici mezi přátelstvím a intimitou se studenty a nezaplést se se studenty do žádných 

nepatřičných vztahů. 

4.22. Vyhnout se jakékoli situaci se svými studenty, která by mohla být považována za kompromitující. 

4.23. Vyhnout se negativním, hanlivým nebo osobním komentářům a komentářům, které mohou 

naznačovat zaujatost nebo zpochybňovat profesionalitu nebo integritu prostřednictvím příspěvků v 

médiích a na sociálních médiích, které se týkají tréninků, kurzů nebo vašich studentů. 

4.24. Výsledky sázek, sázení a neregulérní výsledky zápasů 

Dodržujte všechna ustanovení Etického kodexu týkajícího se výsledků sázek, sázení a neregulérních 

výsledků zápasů (Stanovy BWF, oddíl 2.4). 

4.25. Anti-doping 

Nečiňte žádné kroky propagující, usnadňující, spojené nebo jinak podporující chování nebo akce, které 

jsou v rozporu s antidopingovými předpisy BWF (Stanovy BWF, oddíl 2.3). 

4.26. Další jednání v rozporu s integritou sportu 

4.26.1. Trenéři, školitelé, vedoucí týmů a funkcionáři týmů jsou povinni nepodílet se na 

jednání, které je v rozporu s integritou badmintonu. 

4.26.2. Pokud je trenér, školitel, vedoucí či funkcionář týmu usvědčen ze závažného porušení 

trestního zákona kterékoli země, udělení trestu, včetně případného trestu odnětí svobody, 

takového trenéra, školitele, vedoucího nebo funkcionáře týmu může být považováno za 

jednání osoby, která se podílela na jednání v rozporu s integritou hry badmintonu. 

4.26.3. Kromě toho, pokud se trenér, školitel, vedoucí či funkcionář týmu kdykoli choval 

způsobem, který závažně poškozuje dobré jméno sportu, může být takový trenér, školitel, 

vedoucí či funkcionář týmu na základě tohoto chování považován za osobu, která jedná v 

rozporu s integritou hry badmintonu. 

5. SOUDNÍ POSTUPY 

5.1. Jakýkoli přestupek spáchaný během turnaje sankcionovaného BWF může být potrestán vrchním 

rozhodčím turnaje, který může vyloučit trenéra, vedoucího týmu nebo funkcionáře týmu z hracího 

prostoru. Vrchní rozhodčí může také v případě opakovaných přestupků v průběhu turnaje nebo v 

případě závažných přestupků (zejména, nikoliv však výlučně dle bodu 4.12) nechat trenéra, vedoucího 

týmu nebo funkcionáře týmu vyloučit z hracího prostoru po zbytek turnaje nebo jeho část. Rozhodnutí 

vrchního rozhodčího je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

 



5.2. Přetrvávající nebo flagrantní přestupky podle bodu 5.1 mohou být také nahlášeny BWF 

prostřednictvím zprávy vrchního rozhodčího a další pokuty mohou být uloženy podle bodu 5.3. 

5.3. Další údajná porušení Kodexu budou vyšetřována pomocí zásad a postupů podrobně popsaných 

v Soudních řízeních BWF. 

5.4. Trenéři a další, na něž se vztahuje tento Kodex, jsou povinni ohlásit porušení tohoto Kodexu a 

Etického kodexu BWF a spolupracovat a plně pomáhat při vyšetřování. 

5.5. Pokud se trenér, školitel, vedoucí nebo funkcionář týmu dopustil jakéhokoli přestupku podle 

tohoto Kodexu, má se za to, že tento Kodex porušil. Porušení Kodexu je základem pro disciplinární 

řízení a přiměřené sankce. 

5.6. Některá porušení Kodexu mají za následek uložení správní pokuty jako sankce (viz oddíl 2.5 Stanov 

BWF). 

5.7. Další údajná porušení Kodexu vyžadují disciplinární slyšení, jak je stanoveno v Soudních řízeních 

BWF. 


