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SZÜLŐI ETIKAI KÓDEX
1. Az edzésre a kezdés előtt legalább 15 perccel érkezzen meg a gyermekük.
2. Ha a gyermekük valamilyen oknál fogva nem tud részt venni az edzésen,
akkor azt időben jelezzék az edzők felé (telefon, sms, e-mail, facebook).
3. Szülők nem tartózkodhatnak edzés, vagy mérkőzés előtt és után az
öltözőben!
4. Szülők az edzésen csak mint „csendes megfigyelő” vehet részt az edzések
alatt, nem adhat a pálya széléről utasításokat, tanácsokat a gyerekeknek!
5. Szülők a mérkőzésen sportszerűen szurkolhatnak, nem szidhatják a
játékvezetőt, a játékosokat, az edzőket! Ne feledjék, hogy szülőként vannak
jelen, mutassanak példát sportszerű viselkedésből!
6. Szülők mérkőzéseken a lelkesítésen, buzdításon kívül nem adhatnak
szakmai tanácsokat, utasításokat a gyermekeknek.
7. Amennyiben a Szülő megszegi vagy nem tesz eleget az etikai kódex fenti
kitételeinek, úgy ügyét a soron következő vagy rendkívüli elnökségi ülésen
napirendre tűzi az Elnökség, amely grémium korlátozhatja, szigorúbb
esetben tilthatja a Szülő jelenlétét edzésen és mérkőzéseken.
8. Ha a megadott elérhetőségekben változás történik, akkor azt jelezzék az
edző felé!

9. Kérjük a szülőket, hogy mérkőzés előtt és után ne tegyenek túlzott lelki
terhet,

elvárást

a

gyermekek

vállára!

Hagyják

őket

önfeledten,

felszabadultan játszani!
10. Kérjük a szülőket, hogy a csapattal, edzővel, játékosokkal kapcsolatos
esetleges észrevételeiket, sérelmeiket, kritikáikat egyenesen az edzőnek
fogalmazzák meg!
11. Kérjük a szülőket, hogy a gyermeket érintő bármilyen kérés, kérdés,
probléma (tanulás, magatartás, egészségügyi, stb.) esetén forduljanak
bizalommal az edzőkhöz, akik készséggel állnak a rendelkezésükre.

JÓ TANÁCS SZÜLŐKNEK!


Az utánpótlás sport eltér az élsporttól. A hétvégi mérkőzésen nyerni nem
elsődleges célja az utánpótlás sportnak.



A gyermekek eltérő módon fejlődnek, teljesítményük hullámzó lehet még
egy mérkőzésen belül is, azonban a szülői támasz mindig szükséges
számukra!



Ha a gyermek igényli, gyakoroljon vele, de soha ne kényszerítse külön
munkára!



Gyermekét csak önmagához hasonlítsa, ne másokhoz!



Ha a gyermek igényli, csak akkor beszéljen vele a mérkőzésről!



Ha nem képes sportszerűen példát mutatni, akkor inkább ne menjen a
gyermeke mérkőzésére!

