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KODEKS ETIKE IN PRAVILA OBNAŠANJA - »FAIR PLAY«

»Fair play« oz. poštena igra pomeni dostojanstveno prenašanje poraza in zmage, spoštljiv in
prijateljski odnos do sotekmovalcev, trenerjev, sodnikov in organizatorjev tekmovanj. Je
spodbujanje manj uspešnih, uživanje v svojih in drugih dosežkih kot tudi spoštljiv odnos do vseh
prisotnih v okviru treningov in tekmovanj.

Lepo je zmagovati, še lepše sodelovati, najlepše je smučanje vzljubiti.
Pravi športnik se ravna po načelih »fair play-a«. Pošten športnik pomaga šibkejšim ter razočaranim
in jim omogoča uživanje v športu. Zmage se veseli le, če imajo vsi sodelujoči enake možnosti za
uspešen nastop in dobro pripravo. Športnik pod načelom »fair playa« spoštuje nastope
sotekmovalcev in z vsemi sodelujočimi pripomore k tekmovanju brez predsodkov in sovražnosti
ter krepi športni duh skozi pravično tekmovanje. Pošteno tekmovanje ne vključuje nasilja in
podpore nasilnih dejanj.

GLAVNA NAČELA FAIR PLAYA SO:


Spoštovanje tekmecev.



Spoštovanje pravil.



Spoštovanje sodnikov in njihovih odločitev.



Načela enakih pravil za vse.



Oblast nad lastnim vedenjem.

Šport nam ob upoštevanju načela »fair playa« lahko v življenju koristi pri vsestranskem razvoju
naše osebnosti in pri doseganju zadovoljstva v življenju. Lahko nam nudi vrsto kvalitet, ki nam
bodo v življenju pomagale premagovati življenjske težave in nam omogočile, da bomo uspešni pri
doseganju svojih zastavljenih ciljev.
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VSAK TEKMOVALEC SE ZAVEDA:


Sodelujem, ker si tako želim in ne zaradi želje staršev ali trenerja.



Besedno postavljanje pokvarita razpoloženje vseh sodelujočih.



Spoštujem svoje tekmece.



Tekmoval bom po pravilih in v duhu poštene igre.



Po zmagi ali porazu bom čestital zmagovalcem.



Preden kritiziram sotekmovalce se postavim v njihovo vlogo.



Zmaga ni vse, veselje, napredovanje v lastnih sposobnostih in navezovanje prijateljskih stikov
so pomembnejši od zmag.



Priznam svoje napake in jih skušam odpraviti.



Nagradim dobre poteze vseh sodelujočih.



Zavedam se, da skupaj s trenerji, sotekmovalci in drugimi ustvarjam podobo kluba in športa.

VSAK STARŠ SE ZAVEDA:


Pred športniki ne primerjam dosežkov svojih otrok z drugimi;



Otrok ne ločujem na boljše in slabše, saj se zavedam, da to škoduje samopodobi;



Otrok po slabem nastopu ne ignoriram ali prekomerno kritiziram;



Po slabših nastopih skrbim za motivacijo;



Nasvete večinoma prepuščam trenerju;



Prisoten sem da omogočam prijetno vzdušje med otroci in ne zaradi lastnih interesov.

Šport naj bi širil vrednote, kot so poštenost, spoštljivost, sprejemanje drugačnosti, doslednost,
vztrajnost, zavzetost, trud, delovne navade, trdo delo, disciplino,…
Žal pa se je s komercializacijo tekmovalnega športa pozabilo na tako vlogo športa. Velikokrat
se šport vidi le kot sredstvo za dosego materialnega blagostanja, brezpogojne zmage in slave
za zmagovalce. Šport je veliko več kot to, zato v SK Gorica čutimo potrebo, da med mladimi
športniki širimo idejo »fair playa« v športu. Šport brez »fair playa«, je šport brez duše.
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