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Etický kodex - Trenér
Hlavní motivací je pro mne radost ze hry pro děti, rodiče a pro všechny, kteří se
utkání/tréninku účastní. Starám se více o nadšení a radost dětí, než-li o vítězství ve hře.
Zájmy mládeže stavím na první místo.
Podporuji děti v jejich sportovním vyžití, tak aby atmosféra při utkání/tréninku byla
založena na zábavě a radosti ze sportu. Stvrzuji, že sport je součástí osobnostního růstu
dětí a nevyvolávám u dětí přehnaný pocit odpovědnosti. K vulgaritám se v žádném případě
neuchyluji.
Podporuji a vedu děti tak, abych byl dobrým příkladem pro ostatní, pomáhám jim v jejich
růstu a sportovní seberealizaci. Nesnižuji se k slovním útokům a urážkám při
utkání/tréninku na hřišti i mimo něj. Respektuji protihráče, rozhodčí, trenéry i fanoušky.
Svým chováním a vystupováním přispívám k dobré atmosféře při utkání/tréninku, učím se
mít emoce pod kontrolou. Nepoměřuji výkony dětí mezi sebou. Učím dovednostem. Umím
pochválit i věcně poradit.
Cením si všech, kteří přiznají svou chybu nebo porušení pravidel a kteří se chovají podle
kodexu hráče/rodiče/trenéra. Umím ocenit vítěze i poražené.
Vítězství má pro mne význam pouze tehdy, když je ho dosaženo korektně a podle pravidel.
Porážky nesu hrdě a bez výmluv. Nestavím výhru na první místo.
Přispívám k dobrému jménu hokejbalu a svého klubu. Hlásím se k etickým a pozitivním
životním hodnotám. Svým jednáním a vystupováním jsem dobrým příkladem pro ostatní.
Nevyvolávám pochybnosti o ostatních trenérech, své připomínky k jejich práci s nimi řeším
bez přítomnosti dětí přímo z očí do očí. Odpovídám za otevřenou a konstruktivní
komunikaci s rodiči.
Respektuji, že největších chyb se dopouštějí ambiciózní trenéři, kteří se skrze děti snaží
dobýt své vlastní nesplněné sny. Neprosazuji své osobní zájmy.
Zavazuji se respektovat, dodržovat a vysvětlovat zásady kodexu. Jsem si plně vědom
pozitivních důsledků významu a hodnoty kodexu pro děti, rodiče, trenéry a ostatní.
Zavazuji se stát v zájmech dětí po jejich boku i ve chvílích, kdy se jim nedaří. S nadšením
přijímám myšlenku, že děti sportují se mnou nikoliv pro mě.
Přečetl jsem si výše uvedené a rozumím Etickému týmovému kodexu trenéra ČMSHb. Dobrovolně stvrzuji, že se
budu chovat způsobem, který je slučitelný s každým jeho bodem.
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Podpis trenéra

Podpis vedoucího družstva

Podpis vedoucího HCM
(Předsedy klubu)

