I.

Preambulum

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1992.szeptember 24-én elfogadott és 2001. május
16-án módosított Európai Sport Charta és Sport Etikai Kódex alapelvként jelöli meg, hogy a Fair
Play által képviselt etikai elvek nem önkéntes választáson alapulnak, hanem szerves részei
minden sporttevékenységnek, sportpolitikának és sportirányításnak.
A sporttársak, a szülők, az edzők, a nevelők, a tanárok, a versenybírók, a sportszakemberek,
sportvezetők, hivatalnokok, újságírók, orvosok valamint a nézők felelősséggel tartoznak a ma
gyermekeinek, ifjainak a sportpályákon – és azon túl is – magatartásukkal a holnap
sporttársadalmi moráljának kialakításában, ill. az élet más területére vetített össztársadalmi
morál fejlődésében.

A Fair Play

A Fair Play jelentése a tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenféllel szemben tanúsított
sportszerű magatartás eszméje. Ez a sport egyik legfontosabb tényezője, hiszen maga a sport
hozta létre a Fair Play-t. Ez az eszme azért is fontos, mert csak a sportszerű mérkőzés jelent igazi
szórakozást. A Fair Play fogalma a következő alapelvekkel fejezhető ki. Ezek épp úgy érvényesek a
játékosokra, mint a mérkőzéssel kapcsolatos bármely személyre.
1.) Tiszteletben kell tartani a játékszabályokat, valamint a különböző bajnokságok, tornák
szabályzatát.
2.) Minden erőfeszítést meg kell tenni az ellenféllel, a játékvezetőkkel és a mérkőzésen
résztvevő minden más személlyel (nézőkkel csapatvezetőkkel, a médiák képviselőivel)
szembeni sportszerű magatartás megtartása érdekében.
3.) A mérkőzés minden szereplőjét ösztönözni kell, hogy e viselkedési szabályok szerinti
magatartást tanúsítsa a mérkőzések előtt, alatt és utána, bármi legyen is a mérkőzés
eredménye és a játékvezető döntése.

I.

A szülői és hozzátartozói jogok ismertetése

A szülő hozzátartozó jogai
A szülő joga, hogy megismerje a szurkolói és szülői kódexet és tájékoztatást kapjon az abban
foglaltakról.
Felvilágosítást, tájékoztatást kaphat a sportoló fejlődéséről, magaviseletéről.
A szülőnek joga van a bajnokság eseményein, - amennyiben onnan nincs kitiltva - mint néző részt
venni.

II.

A szülői hozzátartozói kötelességek ismertetése

A szülők a sportrendezvényen kötelesek az általuk képviselt egyesület hírnevéhez méltóan
viselkedni.
Etikátlan cselekedetektől távol kell, hogy tartsák magukat. Tartózkodjanak a trágár bekiabálástól,
a saját csapatuk, edzők, az ellenfél és a játékvezetők szidalmazásától. A lehetőségekhez mérten
objektíven ítéljék meg a játékosok sportteljesítményét. ( Ha nem nyer a csapat, attól még
játszhatott jól!!)
A szülők mindenkori kijelölt tartózkodási helye a nézőtér.

Szülők, hozzátartozók etikai kódexe

1. Az AVUSnál való sportolás egy lehetőség, mellyel élni lehet, de visszaélni nem
2. Gyermekemet nem kényszerítem, hogy részt vegyen a sportban, de támogatom az általa
választott sport iránti vonzódását.
3. Tudomással bírok arról, hogy a gyermekek a szervezett sportban saját élvezetükre és
szórakoztatásukra vesznek részt.
4. Gyermekemet a szabályok követésére ösztönzöm. Elfogadom, hogy a gyermekek a (jó)
példából tanulnak, ennek megfelelően a mérkőzéseken mindkét csapat jó játékát
elismerem.
5. Nem szégyenítem meg gyermekemet azáltal, hogy kiabálok a játékosokra vagy a bírókra. A
sport és a benne résztvevők iránt tanúsított pozitív hozzáállásommal kívánom segíteni
gyermekem fiatalkori sportélményeit.
6. Hangsúlyozom részére a tudás fejlesztésének- és az edzéseknek fontosságát.
7. Törekszem arra, hogy megismerjem a játék szabályait és igyekszem elfogadni, támogatom a
játékvezető döntéseit, még ha én másképpen is ítélem meg a helyzetet, hiszen a döntését
megváltoztatni nem fogja.
8. Tapssal jutalmazom a jó teljesítést mind győzelem mind pedig vereség esetén is. Sohasem
kiabálok sem gyermekemmel sem más gyermekével, vagy bántom őt a meccs, vagy az
edzés után. Példamutatásommal is arra nevelem gyermekemet, hogy társait, ellenfeleit,
edzőket, játékvezetőket, minden hivatalos személyt és valamennyi szurkolót
megkülönböztetés nélkül kezelje nemi, faji, vallási valamint képességbeli és képzettségbeli
hovatartozásától függetlenül.
9. Elfogadom és elvárom, hogy gyermekemmel felelős és jól képzett edzők foglalkozzanak
(akik betartják az edzők etikai kódexében foglaltakat). Becsülöm és támogatom az edzők
munkáját.
10. Biztosítom, hogy gyermekem kipihenten, felkészülten és időben érkezzen meg az
edzésekre és mérkőzésekre.
11. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy gyermekem csak igazolt esetben, betegség, iskolai
vagy komoly családi elfoglaltság miatt hiányozhat edzésről illetve mérkőzésről.
12. Biztosítom, hogy a gyermekem mind az edzéseken, mind a meccseken mindenkor viselje a
megfelelő szükséges felszerelést, annak megfelelően tiszta állapotban.

13. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a sportszervezet programjai keretében az edző (k)
utasításai vonatkoznak gyermekemre, támogatom ezek végrehajtását és nem csorbítom az
edző tekintélyét.
14. Nem kérdőjelezem meg a csapatösszeállítást és pozíció beosztást.
15. Elfogadom és tudomásul veszem, hogy az edzéseken és mérkőzésen, a pályán csak a
játékosoknak és edzőknek van helye, a pályán az edző az úr!
16. Segítek gyermekemnek, hogy élmény legyen számára a sport és minden tőlem telhető
segítséget megadok az edzőknek.
17. Az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesülethez az élet minden területén lojális vagyok,
lehetőség szerint minden negatív megnyilvánulással szemben az egyesület jó hírnevét
szem előtt tartva, védelmezem.

Hajrá AVUS
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