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Codul de Conduita al Antrenorilor 

 

1.  Pozitia antrenorilor 
 

Scaune pentru cei doi antrenori vor fi puse la dispozitie, in spatele panourilor de 

reclame, la fiecare saltea pentru primul strigat alb si al doilea strigat albastru. 

 

2. Codul de Conduita pentru antrenori 
 

Antrenorul este responsabil pentru conduita sportivului de la intrarea pe saltea, pana la 

parasirea acesteia, inainte si dupa fiecare meci. 

Coaching-ul se va limita strict la comunicarea cu sportivul, sfaturi tactice, incurajare, 

instructiuni in situatii neprevazute, etc. 

Antrenorul va ramane pe scaun pana la finalul meciului, acesta va parasi zone saltelei 

impreuna cu sportivul sau. 

Antrenorul trebuie sa se asigure de eliberarea imediata a saltelei de catre sportiv, altfel 

toata echipa ar putea fi suspendata. 

 

3. Comportamente nepermise ale antrenorului 
 

 Coaching-ul pe parcursul meciului, in afara de perioada dintre Matte si Hajime 

(antrenorului ii este permis sa comunice cu sportivul doar intre Matte si 

Hajime). In caz de nerespectare, arbitrul de pe saltea va trimite antrenorul in 

afara zonei de competitie. In acest caz, antrenorul trebuie sa paraseasca zona 

imediat. 

 Orice  comentariu sau critica adusa la decizia arbitrului. 

 Cererea corectarii deciziei arbitrului. 

 Orice gest abuziv fata de arbitru, oficial sau public. 

 Atingerea, lovirea, lovirea cu piciorul, etc. a panourilor de reclame sau orice alt 

echipament. 

 Orice fel de comportament ce arata lipsa de respect fata de adversar, arbitru, 

oficial, antrenorul adversarului, sportivului sau, public, etc. 

 

 

 

mailto:office@frjudo.ro


    FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE JUDO 
 
   

 ROMÂNIA- București, Str. Vasile Conta 16, sector 2, CF 14397378 
 TEL : +40 21 317 80 30; FAX : +40 21 317 99 54; e-mail: office@frjudo.ro 

 

 

 

 

4. Cod vestimentar – Competitii Internationale 
 

 Tragere la sorti: Costum cu cravata. 

 Meciuri eliminatorii: Treningul nationalei cu pantaloni pana la incaltaminte sau 

costum cu cravata. 

 Pentru finale: Costum cu cravata. 

 

5. Cod vestimentar – Competitii Interne 

 Trening cu pantaloni pana la incaltaminte. 

 Pantofi sport. 

 

Urmatoarele sunt interzise in permanenta: pantaloni scurti, partea superioara a 

corpului dezbracata, maiouri, orice sapca sau acoperire a capului, blugi, pulovere sau 

orice vestimentatie nesportiva, slapi. 

 

6. Penalizari 
 

Orice incalcare a regulilor va duce la interzicerea antrenorilor de a insoti orice alt 

sportiv la suprafata de lupta si de a ocupa scaunul antrenorului, pana la finalul 

competitiei (nu doar in ziua in care s-a incalcat regula). 

Oficiali autorizati sa penalizeze antrenorii: 

 Director de concurs/observator, consultat de directorul de arbitraj/comisia de 

arbitraj. 

Conform codului de conduita si etica sportiva al Federatiei Romane de Judo.  
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