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UVODNIK
KOŠARKAŠKOG SAVEZA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Kao natjecatelji i sudionici, uživajte u sportskim natjecanjima i poštujte pobjednike. Imate razloge da
Borba za pobjedu je bitan element sporta. No, još važnije od pobjede je, pogotovo za mlade sportaše,
duh sportskog natjecanja.
Mladi ljudi neka uživaju sudjelovanjem u košarci - neka uživaju u učenju novih vještina i igranju
košarke. Pobjeda je važna, ali to nije jedini razlog za igranje košarke.
Kodeks ponašanja je sportska inicijativa kojom se zalažemo za razvoj mladih kroz košarku. Riječ je o
tome da mladi košarkaši i košarkašice steknu najbolje moguće iskustvo u sportu. To znači razvijanje
sportske vještine, promoviranje zabave i uživanje u sportu, poticanje mladih na sudjelovanje i
naglašavanje važnost fair-playa.
Kodeks ponašanja trebaju podržavati i obrazovne organizacije kako bi se osiguralo da mladi ljudi
imaju priliku sudjelovati i uživati u sportu mlađe dobnih kategorija.
Svi oni koji su uključeni u sportu mlađe dobnih kategorija: igrači, treneri, dužnosnici, službene osobe,
roditelji i mediji imaju važnu ulogu. Pojedinačno, i kao grupa, stvaramo okruženje u kojem se košarka
mlađe dobnih kategorija igra. Naš izazov je potaknuti sve mlade sportaše ne samo da sudjeluju u
sportu, već i da igraju po važećim pravilima, te osigurati "fair-play" u sportu.
Ovaj Kodeks ponašanja je razvijen kako bi poticao različite skupine za promicanje fair-play i na
odgovarajuće ponašanje svih sudionika u sportu mlađe dobnih kategorija. Potičemo škole, sportske
udruge i druge skupine da podrže i promiču ova ponašanja. Rezultat će biti promicanje pravih
vrijednosti u sportu za sve mlade sportašice i sportaše.

IGRAČICE/IGRAČI

RODITELJI
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1. Igraj po pravilima.
2. Nikada ne raspravljaj sa sucima. Imaš
kapetana, trenera ili predstavnika ekipe
koji može prići sucu tijekom intervala
igre, minute odmora ili nakon utakmice
3. Kontroliraj
svoju narav.
Verbalno
napadanje sudaca ili igrača protivničke
ekipe, svjesno ometanje ili provociranje
protivnika nije prihvatljivo ili dopušteno u
bilo kojem sportu.
4. Raditi jednako teško za sebe i/ili svoju
ekipu. Tako će tvoja ekipa imati koristi,
pa tako i ti.
5. Budi dobar sportaš. Pozdravi svaki
dobar potez svoje ili protivničke ekipe.
6. Odnosi se prema svakom sportašu isto
onako kao što bi i ti želio da se odnosi
prema tebi. Nemoj ometati, svađati se ili
nepošteno iskoristiti prednost nad
drugim igračima.
7. Surađuj sa svojim suigračima, trenerom i
protivničkim igračima. Bez njih ne bi bilo
natjecanja.
8. Igraj zbog zabave, a ne da bi zadovoljio
roditelje i trenere

1. Ne zaboravite da djeca igraju zbog
svojeg užitka, a ne vašeg.
2. Potičite djecu da sudjeluju, ne
prisiljavajte ih.
3. Usredotočite se na djetetov napor i
dostignuće.
4. Potaknite djecu da uvijek sudjeluju
prema pravilima.
5. Nikada ne ismijavajte i ne vičite na
djecu ako naprave grešku ili izgube.
6. Ne zaboravite da djeca najbolje uče
primjerom. Pozdravite svaki dobar
potez bilo koje ekipe.
7. Podržavajte sve napore za uklanjanje
verbalnog i fizičkog zlostavljanje kod
sportskih aktivnosti.
8. Poštujte sudačke odluke i podučavajte
djecu da učine isto.
9. Pokažite
zahvalnost
trenerima
volonterima,
dužnosnicima
i
upraviteljima. Bez njih, vaše dijete ne
može sudjelovati

TRENERI

UČITELJI
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1. Ne zaboravite da djeca sudjeluju zbog
užitka i da su pobjede samo dio
zabave.
2. Nikada ne ismijavajte i ne vičite na
dijete zbog pogreške ili poraza.
3. Budite razumni u svojim zahtjevima
prema mladim igračima, njihovoj
energiji i entuzijazmu.
4. Učite svoje igrače da razumiju pravila.
5. Kada god je moguće, grupirajte igrače
kako bi svi imali podjednake šanse za
uspjeh.
6. Izbjegavajte
pretjerano
poticanje
talentiranih
igrača.
I
prosječni
zaslužuju isto vrijeme.
7. Osigurajte da oprema i objekti
zadovoljavaju sigurnosne standarde i
da
su
primjerene
dobi
i
sposobnosti igrača.
8. Razvijati timsko poštivanje prema
sposobnosti
protivnika,
prosudbi
sudaca i protivničkih trenera.
9. Držati se savjeta od liječnika kod
određivanja kada je ozlijeđeni igrač
spreman
za
trening ili natjecanje.
10. Budite u trendu sa novim praksama u
treniranju i načelima napretka i razvoja
djeteta.
11. Stvarajte mogućnosti za učenje
sportskom ponašanju kao i osnovnih
vještina

1. Ohrabrite djecu da razvijaju osnovne
vještine u raznolikim sportovima i
obeshrabrujte specijalizaciju u jednom
sportu ili na jednoj poziciji u sportu.
2. Stvarajte mogućnosti za učenjem
prikladnih ponašanja u sportovima kao
i osnovnih vještina.
3. Dajte prednost slobodnom izboru
sportskih aktivnosti, učenja sportskih
vještina i primjerenog ponašanje
tijekom natjecanja za djecu iz osnovnih
škola.
4. Pripremite djecu za školska i van
školska natjecanja učeći ih osnovnim
sportskim vještinama.
5. Učite djecu da postanu svjesna
pozitivnih prednosti sudjelovanja u
sportskim aktivnostima.
6. Budite u tijeku s najnovijim iskustvima
u treniranju i načelima fizičkog rasta i
razvoja djece.
7. Pomognite djeci da razumiju razlike
između školskih sportskih natjecanja i
profesionalnog sporta.
8. Pomognite djeci razumjeti da je igranje
po pravila njihova odgovornost.
9. Dajte svoj djeci jednake mogućnosti
sudjelovati u sportskim aktivnosti.

ADMINISTRACIJA

SLUŽBENE OSOBE
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1. Uključite mlade ljude u planiranje,
vođenje, procjenu i donošenje odluka
koje se odnosa na aktivnosti kluba.
2. Dajte svoj djeci jednake mogućnosti
sudjelovanja u sportskim aktivnostima.
3. Osigurajte da pravila, oprema, dužina
igre i rasporedi treninga odgovaraju dobi,
razini sposobnosti i zrelost sportaša.
4. Osigurajte kvalitetan nadzor i upute za
mlađe dobne kategorije sportaša.
5. Ne zaboravite da djeca moraju uživati
sudjelovanjem u sportskim aktivnostima.
6. Nemojte pretjerano naglašavati nagrade.
7. Pomognite trenerima i dužnosnicima
isticati prikladno ponašanje i razvoj
vještina,
pomažite
u
poboljšanju
standarda treniranja i vršenja dužnosti.
8. Osigurati da svi koji su uključeni u sportu
mlađih kategorija naglašavaju fair-play, a
ne pobjedu pod svaku cijenu.
9. Dijelite Kodeks ponašanja gledateljima,
službenim
osobama,
roditeljima,
trenerima, igračicama i igračima te
medijima i potaknite ih da ga se
pridržavaju.
10. Sjetite se, vi ste primjer ponašanja. Vaše
ponašanje i komentari trebaju biti
pozitivni i podržavajući.
11. Podržavajte
provedbu
Nacionalne
politike sporta.

1. Donosite pravila i propise kako bi bila
primjerena za razinu vještina i potrebe
djece.
2. Pohvalite i potičite sve sudionike.
3. Budite dosljedni, objektivni i uljudni kod
donošenja odluka.
4. Osudite nesportsko ponašanje i
promovirajte poštivanje svih sudionika.
5. Naglašavajte sportski duh u igri, a ne
pogreške.
6. Potičite i promovirajte promjene
pravila, koji će učiniti sudjelovanje u
sportskim aktivnostima ugodnijim.
7. Budite dobri u sportu. Djela govore
glasnije od riječi.
8. Budite u tijeku s najnovijim trendovima
u vršenju dužnosti i znanjima o rastu i
razvoju djece.
9. Sjetite se, vi ste primjer ponašanja. Vaše
ponašanje i komentari trebaju biti
pozitivni i podržavajući.

MEDIJI

GLEDATELJI
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1. Osigurajte
pokrivenost
dječjih
natjecateljskih i ne natjecateljskih
sportova,
kao
što
pokrivate
izvještavanje o sportovima za odrasle.
2. Budite svjesni razlike između sportskih
programa za odrasle i dječjih sportskih
programa.
3. Ne
ističite
izolirane
incidente
neprimjerenog sportskog ponašanja
kod djece.
4. Fokusirajte se na dječji fair-play i njihov
iskreni trud u sportu.
5. Ne stavljajte neopravdana očekivanja
pred djecu. Oni nisu minijaturni
profesionalci u sportu.
6. Opišite i obrazložite probleme koja
djeca
imaju
sudjelovanjem
u
organiziranim sportovima.

1. Sjetite se, da se djeca bave sportom
za njihovo uživanje, ne vaše.
2. Nagradite pljeskom dobru igru i trud iz
svake
ekipe.
Čestitajte
svim
sudionicima na njihovoj igri bez obzira
na ishod utakmice.
3. Poštujte odluke sudaca i podučavajte
djecu da učine isto.
4. Nikada nemojte ismijavati ili grditi dijete
napravljenu
pogrešku.
Pozitivni
utakmice.
5. Osuđujte korištenje nasilja u bilo kojem
obliku, bilo da se radi o gledatelju,
treneru,
dužnosnicima
ili
igračicama/igračima.
6. Pokažite poštovanje prema protivničkoj
ekipi. Bez njih ne bi bilo utakmice.
7. Potičite igrače da poštuju pravila i
odluke službenih osoba.
8. Nemojte
koristiti
psovke
ili
uznemiravati
igrače,
trenere
ili
dužnosnike.

