Dunakiliti KSE Etikai kódex
1 oldal / 3 lap

JÁTÉKOSOK KÖTELEZETTSÉGEI EDZÉSEK, FOGLALKOZÁSOK ELŐTT, ALATT,
UTÁN:
Köteles az egyesület edzőinek, vezetőinek előre köszönni.
Köteles az edzésen pontosan megjelenni. Érkezés: az edzés kezdete előtt, minimum 10
perccel. Távozás: az öltözőből, az edző engedélyével.
Köteles teljes odafigyeléssel, fegyelemmel, legnagyobb intenzitással, tudása legjavát nyújtani.
az edzéseken, köteles a trágár beszédet mellőzni!
Köteles az öltözőben a pályán az egyesület és Dunakiliti község értékeit megóvni, rendben
tartani.
JÁTÉKOSOK KÖTELEZETTSÉGEI TORNÁK, MÉRKŐZÉSEK, EDZŐMÉRKŐZÉSEK
ELŐTT, ALATT, UTÁN:
Köteles tiszteletet tanúsítani az ellenfél játékosai, edzői, vezetői felé.
Köteles maximális erő és teljesítménykifejtést tanúsítani. Nyújtson pozitív példát
játékostársainak.
Soha nem bírálhatja a játékvezető döntését, ítéletét. Nem szidhatja, becsmérelheti az ellenfél
játékosát sem.
Saját társait, bíztassa!
Köteles az edzője utasításait követni.
MLSZ szabályzat értelmében, sem edzésen, sem mérkőzésen ékszert nem viselhet.
tornák ideje alatt, csak az engedélyezett ételt és italt fogyaszthatja.
A fent leírtak betartása minden játékos számára kötelező, ezek megszegése büntetendő!
Ugyanezen okoknál fogva, aki nem képes az elvárt viselkedési formáknak megfelelni, a
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közösség megóvása érdekében először megpróbálunk jobb belátásra bírni, ha ez nem vezet
eredményre, a szülők segítségét kérjük. Ha ez sem segít, eltávolítjuk a csapatból.

SZÜLŐK KÖTELEZETTSÉGEI EDZÉSEK, FOGLALKOZÁSOK ELŐTT, ALATT,
UTÁN:
Szülők az öltözőben, illetve az öltöző folyosón nem tartózkodhat. Csak az edző engedélyével.
Pl. öltöztetés céljából, elsősorban óvodás korú gyermekeknél.
szülők a foglalkozások alatt a teremben, illetve a pályán nem tartózkodhat. Csak a számukra
kialakított váró helyiségben.
Tartózkodjon mindenféle véleménynyilvánítástól.
gyermeküket, ha rosszul játszott is, bántó szándékkal ne kritizálja.
A családi programok tervezésénél lehetőségeik szerint vegyék figyelembe gyermekük
foglalkozásait.
Ha valaki nem tud részt venni egy edzésen időben jelezze gyermeke edzője felé.

SZÜLŐK KÖTELEZETTSÉGEI TORNÁK, MÉRKŐZÉSEK, EDZŐMÉRKŐZÉSEK
ELŐTT, ALATT, UTÁN:
A csapatért, annak edzésmunkájáért, a mérkőzésen nyújtott teljesítményéért, felkészítéséért az
edző az elsőszámú felelős. Fokozottan kérjük, hogy a tartózkodjanak a bekiabálásoktól. Saját
vagy bármely gyermek irányába. Ezek a bekiabálások egyrészt negatívan befolyásolják a
gyerek fejlődését, másrészt sok esetben ellentétesek lehetnek az edző előzetes kérésével. Nem
adhatnak szakmai tanácsot, a pályán kívülről, sem a saját gyereküknek, sem a csapat már
tagjának. A játékosoknak az edzői utasításokat kell végrehajtania.
Más és saját egyesületének sportolóját, és a játékvezetőt nem szidalmazhatja.
Szülők a tornákon, mérkőzéseken csak a pályán kívül tartózkodhatnak.
Szülők a tornák ideje alatt csak edzői engedéllyel érintkezhetnek a gyermekkel.
a kijelölt találkozó időpontját tartsák be, mivel az első mérkőzés előtt 60 perccel a torna,
mérkőzés helyszínén kell lenni.
Rendezze pontosan a korosztályok által meghatározott időben a tagdíjat.
A sportegyesület az Etikai Kódex megsértésével járó ügyben (szülő, szurkoló esetén) hozhat
olyan határozatot, amelyben nem a ténylegesen vétkes személyt vonja felelősségre (szülő,
szurkoló esetén) hanem az egyesület azon tagját, (gyermek, sportoló) amely bizonyíthatóan
közeli kapcsolatban áll az Etikai Kódex rendelkezéseinek megsértőjével.
EDZŐK KÖTELEZETTSÉGEI EDZÉSEK, FOGLALKOZÁSOK ELŐTT, ALATT, UTÁN:
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Edzésekre, foglakozásokra minimum 10-20 perccel előbb érkezik.
Edzésekről, foglalkozásokról, utolsóként távozik. Ellenőrzi a kiszolgáló létesítmények
állapotát.
Minden edzésre, foglalkozásra készül. Ezt a szakmai vezető ellenőrzi.
Minden edzést, foglalkozást sportfelszerelésben vezet.
Edzés, foglalkozás előtt alkoholt nem fogyaszthat.

EDZŐK KÖTELEZETTSÉGEI TORNÁK, MÉRKŐZÉSEK, EDZŐMÉRKŐZÉSEK
ELŐTT, ALATT, UTÁN:
A találkozási időpontot betartja, nem késik.
A tornák, mérkőzések alatt szeszes italt nem fogyaszthat!
Mutasson példát viselkedésével!
Ellenfél játékosai, vezetői és a játékvezető felé mutasson tiszteletet.
Tanítsa a gyerekeket a helyes viselkedésre, buszon, étteremben, az ellenfél otthonában.
A program finomítása, tapasztalatokkal történő kiegészítése szükséges az elkövetkező
hónapok, évek során.
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