KODEKS PONAŠANJA
HAOK Mladost Zagreb
SLUŽBENE OSOBE KLUBA
•
•
•
•

Službene osobe Kluba moraju vlastitim postupanjem pokazati primjer svim drugim sudionicima u radu Kluba.
Poduzimaju sve radnje kako bi Kodeks ponašanja bio poznat svim sudionicima na koje se isti odnosi.
Jamče da se pravila Kodeksa i drugi interni propisi Kluba primjenjuju i poštuju.
Obvezni su na dostupan, transparentan i zakonski legalan način voditi Klub.

TRENERI
•
•
•
•
•
•
•
•

Svojim ponašanjem moraju biti primjer mladim ljudima koji su im povjereni.
Moraju imati korektan odnos prema igračima, suparnicima, sucima, navijačima, i ostalim službenim osobama.
Voditi treninge i utakmice sukladno unaprijed napravljenom planu i programu rada.
Trener započinje i završava svaki trening, te za vrijeme treninga NE koristi mobitel..
Izbjegavati svaku komunikaciju i ponašanje koje dovodi do bilo kakvog incidenta ili sukoba.
Voditi brigu o igrač/icama za vrijeme treninga, te van treninga.
Biti u opremi Kluba na treningu i natjecanju, kada je to predviđeno, te se brinuti o opremi i rekvizitima Kluba.
Ocjenjivati zalaganje igrač/ica na treninzima i utakmica, te davati prijedloge upravi kluba za njihovo nagrađivanje ili izricanje stegovnih mjera.

IGRAČI/ICE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Igrač/ica Kluba dužni su se pridržavati pravila i kodeksa ponašanja Kluba za vrijeme članstva.
Moraju imati korektan odnos prema trenerima, suparnicima, sucima, navijačima, i ostalim službenim osobama.
Svaki trening započinje i završava zajedničkim pozdravom.
Na svim javnim događanjima i putovanjima u organizaciji kluba igrač/ice moraju nositi odjeću službenog Klupskog sponzora.
Prije, za vrijeme i nakon svih treninga, utakmica i javnih događaja je ZABRANJENO pušiti, konzumirati bilo kakvu vrstu alkohola. Odobrenje može dati jedino
odgovorne osobe Kluba ili sportski direktor.
Zabranjeno je davati negativne izjave za medije (TV, radio, internet i novine) u svezi svojih suigrača, igrača ili Kluba.
Igrač/ica odlazi i vraća se sa organiziranih gostujućih utakmica uvijek zajedno sa ekipom. Putovanje osobnim autom je moguće samo uz dozvolu odgovornih
osoba Kluba ili Sportskog direktora.
Na svim utakmice igrač/ica mora imati sa sobom ispravnu osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Svaki igrač/ica mora biti spreman za trening minimalno 15 minuta prije treninga. Prije utakmice cijela ekipa mora biti u svlačionici 90 min prije početka utakmice.
Ekipa na utakmicama mora pozdraviti publiku na ulasku i izlasku sa terena. Isto tako igrač/ice moraju uvijek biti ljubazni prema navijačima (slikanje, autogrami...).
Na utakmicama i treninzima sve torbe i ruksaci moraju biti poredani u istom redu sa logom Kluba prema naprijed, te se moraju brinuti za rekvizite i opremu Kluba
Tijekom svih aktivnosti Kluba (osim putovanja) mobiteli moraju biti ugašeni. Mobiteli mogu biti korišteni samo zbog organizacijskih razloga.
Svim članovi Kluba se ZABRANJUJE sudjelovanje u bilo kakvim sportskim klađenjima.
Članovi moraju uredno pohađati školu/fakultet, te nastojati biti što bolji učenik/student.
Svi učenici/studenti moraju obavijestiti svog trenera o nedolasku na trening zbog škole/fakulteta minimalno dva tjedna prije samog izostanka. Izostankom sa
utakmice seniorskih ekipa zbog obaveza u školi/fakultetu moraju biti upoznati glavni trener i Sportski direktor minimalno tri tjedna prije utakmice. Izostankom
sa utakmica u mlađim kategorijama mora biti upoznat glavni trener od strane igrača/ice i roditelja.
Igrač/ica pristaje na rizike koji se mogu dogoditi na treningu u Klubu i zato od Kluba i osoba povezanih s Klubom neće potraživati bilo kakve odštetne zahtjeve.
Sve ozljede, bolesti te medicinske terapije i tretmani istih, mora odobriti klupski liječnik. Odsustvo ili nedolazak na trening zbog medicinskih razloga također mora
odobriti klupski liječnik u dogovoru sa glavnim trenerom. Svaki drugi izostanak smatrat će se neopravdanim te će se sankcionirati sukladno odredbama ovog
Kodeksa.
Svaki igrač/ica mora znati i biti upoznat sa anti-doping pravilima i biti svjestan da je sam odgovoran za bilo kakvo uzimanje dopinga.
Svako bavljenje igrača/ice drugim sportom (odbojka na pijesku npr) za vrijeme sezone ili odmora mora biti odobreno od strane glavnog trenera.

RODITELJI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne smiju prisiljavati svoje dijete da se bavi sportom, ako to dijete ne želi.
Moraju obavijestiti trenera ili drugu službenu osobu Kluba o bilo kakvim fizičkim ograničenjima ili bolestima koje mogu utjecati na sigurnost djeteta ili druge
djece.
Moraju podržavati sportsko ponašanje iskazujući poštovanje, pristojnost i podršku svim igračima, trenerima, službenim osobama i biti primjer roditelja u sportu.
Ne smiju sudjelovati ni u kakvom obliku nesportskog ponašanja prema službenim osobama, trenerima, igračima, roditeljima, kao što su dobacivanja i ruganje ili
upotreba prostačkog ili uvredljivog jezika ili gesta, a posebno fizičkog obračuna ili pokušaja fizičkog obračuna.
Svakog mjeseca, do utvrđenog datuma, podmiriti članarinu i druge financijske obaveze koje imaju prema Klubu.
Moraju se pridržavati svih uputa koje se odnose na zdravstvena pitanja i surađivati sa zdravstvenim službama i posebnim tijelima koja provjeravaju upotrebu
nedozvoljenih sredstava.
Poštovati službene osobe, postupati u skladu s njihovim obavezama i ne dovoditi u pitanje njihov autoritet i ne suprotstavljati se trenerima, službenim osobama
Kluba, natjecanja, već sva pitanja raspraviti na dogovorenom mjestu i vremenu.
Suzdržati se od upotrebe cigareta, alkohola i sl. na svim sportskim događajima..
NE ULAZITI u dvoranu za vrijeme treninga, osim na unaprijed određene treninge koje odobrava trener.

STEGOVNE MJERE
•
•
•

Svako narušavanje normi ovog kodeksa je prekršaj.
Uprava kluba nastojat će sugestijama svakom članu ukazati na ponašanja koja nisu u skladu s kodeksom.
U slučaju opetovanog narušavanja kodeksa ponašanja, nadležno tijelo Kluba može izreći:
-

usmenu opomenu
pismenu opomenu
novčanu kaznu
mjeru isključenja člana iz Kluba

