ETIČNI KODEKS OBNAŠANJA STARŠEV
ŠD NK KOLPA
Spoštovani starši!
Trenerji in funkcionarji ŠD NK Kolpa, smo se odločili, da podpremo Vaše otroke, ki se želijo
ukvarjati z nogometom v našem klubu! Ali ste se že vprašali, kakšen je vaš odziv na pomemben
dan v otrokovem življenju – na dan tekme. Ste mu bili v danih razmerah v oporo ali v breme? Da
bi bili Vaši otroci v svoji dejavnosti čimbolj uspešni, zadovoljni in veseli, smo za Vas pripravili nekaj
nasvetov.
Pred tekmo:
•
•

Povejte otroku, da ga imate radi ne glede na to, kakšen bo rezultat tekmovanja.
Otroku ni potrebno razlagati, da zmaga ni pomembna, ker ve, da vseeno nekaj pomeni.
Raje mu pomagajte razviti pozitiven odnos do vloženega truda in užitka v igri.

Med tekmo:
•
•
•
•
•

Ne vpijte in ne dajajte navodil otroku med potekom tekme, saj je zato odgovoren trener.
Pozdravite in prepoznajte dobro igro obeh moštev, tako boste spodbudili tudi preostale
starše k športnemu navijanju.
Ne kritizirajte napak, raje uporabljajte motivacijske komentarje.
Spoštujte sodnikove odločitve. Če dvomite o sodnikovi odločitvi to izražajte spoštljivo. Vaš
otrok se bo naučil spoštovati avtoriteto, ko se bo zgledoval po vas.
Če menite, da se ne boste mogli zadržati v mejah primernega vedenja, se raje umaknite s
prizorišča oziroma ostanite doma.

Po tekmi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Čestitajte svojemu otroku in njegovim soigralcem za dobro predstavo.
Pohvalite posamezne igralce, tudi tekmece za dobro igro.
Osredotočite se raje na igro, ki jo je prikazal vaš otrok, in manj na rezultat.
Če je vaš otrok razburjen zaradi poraza, ga tolažite, preusmerite njegovo pozornost,
pozneje pa pomagajte, da analizira svoj nastop in ugotovi pomanjkljivosti.
Zavedajte se, da zmaga ni vse, enako pomembno je sodelovanje in trud.
Zavedajte se, da se fair play začne doma in da se otroci veliko naučijo s posnemanjem
odraslih.
Podpirajte in spodbujajte svoje otroke, da bodo ohranjali ravnotežje med šolo in športom.
Izkoristite sestanke po selekcijah in se pogovorite s trenerjem o Vašem otroku.

Fair play je SRCE športa!
Fair play ne pomeni samo strogo držati se pravil, ki veljajo v nogometu;
je način kako nogometaš igra, gledalec navija, sodnik sodi in trener vodi!

Upravni odbor
Športno društvo Nogometni klub Kolpa

