KODEKS ETIKE
NOGOMETNEGA KLUBA
MONS CLAUDIUS ROGATEC
in
OSNOVNE SMERNICE
ZA STARŠA OTROKA

ZAVEZA STARŠEV O ŠPORTNEM OBNAŠANJU
1. Zavezujem se, da se bom na vsaki tekmi ali treningu, ki jih bom obiskal(a) dostojno vede(l/la) in športno
vzpodbujal(a) za trud, znanje in uspehe tako svojega otroka kot celotno ekipo. Prav tako ne bom žaljiv(a) do ekip
tekmecev, njihovih trenerjev, funkcionarjev, spremljevalcev na tribuni in sodnikov.
2. Zavezujem se, da bom pri navijanju spoštoval(a) načela Fair playa ter se po njih ravnal(a). V tej zvezi bom
spoštoval(a) in upošteval(a) navodila trenerja, tehničnega vodje in ostalih odgovornih pri klubu, glede načina
športnega obnašanja in navijanja ob igrišču.
3. Zavezujem se, da se zavedam, da tudi kot navijač zastopam in predstavljam NK MONS CLAUDIUS Rogatec
in slovenski šport tako ob igrišču kot izven njega.
4. Zavezujem se, da v sredstvih javnega obveščanja ne bom negativno govoril(a) o delu in odnosu trenerja, ter
članov vodstva kluba, če tega problema prej ne bom razrešil(a) na za to ustreznih pogovorih in sestankih v klubu.
5. Zavezujem se, da bom volontersko sodeloval(a) pri organizaciji klubskih aktivnostih in tekem, v kolikor mi bo
to dopuščal čas.
6. Zavezujem se, da bom pozore(n/na) na otrokovo skrb za njegovo klubsko opremo in lastnino, pri čemer mu
bom po potrebi pomagal(a).
Odgovoren sem za to, da bo otrok na tekme prihajal v klubski opremi (klubska trenirka, majica,
nahrbtnik…) V primeru izgube, poškodovanja ali celo njenega uničenja se zavedam moralne in denarne
odgovornosti za nastalo škodo. Prav tako sprejemam morebitno kazen, ki bo ob tem določena.
7. Zavezujem se, da bom s svojim zgledom pozitivno vplival(a) na otroka, soigralce in klubske delavce ter
volontersko sodeloval(a) pri promociji nogometa v klubu.
8. Zavezujem se, da bom ob spodbujanju otroka za nogomet ohranjal(a) ravnotežje med njegovimi šolskimi in
športnimi obveznostmi. Po svojih zmožnostih se bom udeleževal(a) organiziranih izobraževanj s športno
tematiko namenjenih staršem in skrbnikom.
ZAVEZA IGRALCA O ŠPORTNEM OBNAŠANJU
1. Igraj pošteno – Zmaga nima nobenega pomena, če je dosežena na nepošten ali zavajajoč način. Zmagati z
goljufanjem je preprosto, vendar ne prinaša nikakršnega zadovoljstva. Pošteno igranje namreč zahteva pogum in
karakter, zato prinaša tudi večje zadovoljstvo. Fair play vas vedno nagradi, tudi če tekmo izgubite. S poštenostjo
namreč pridobite spoštovanje drugih, medtem ko je goljufanje sramotno. Ne pozabite: gre le za igro. In igre
nimajo smisla, če niso poštene.
2. Vedno igraj na zmago, poraz pa sprejmi z dostojanstvom – Zmagovanje je smisel vsake igre. Nikoli ne igrajte
s prepričanjem, da boste izgubili. Če ne igrate z namenom, da bi zmagali, goljufate svojega nasprotnika, ter
zavajate tako sebe kot gledalce. Nikoli se ne vdajte proti močnejšemu nasprotniku in nikoli ne podcenjujte
slabšega. Igranje z manj kot polno močjo je žalitev vsakemu nasprotniku. Igrajte na zmago do zadnjega
sodnikovega žvižga, toda imejte v mislih, da nihče ne zmaga vsakič. Nekatere zmagate, druge izgubite. Naučite
se izgubljati z nasmehom. Ne iščite razlogov in izgovorov za poraz. Pravi razlogi bodo vedno jasni. Iskreno
čestitajte nasprotniku. Za poraz ne krivite sodnika ali kogarkoli drugega. Raje bodite odločni, da boste naslednjič
še boljši. Pošteni poraženci si prislužijo večje spoštovanje kot nepošteni zmagovalci.
3. Spoštuj pravila igre – Vsaka igra potrebuje pravila, ki jo usmerjajo. Brez pravil bi namreč zavladal kaos.
Pravila nogometa so nezapletena in preprosta za naučiti. Poskrbite, da se jih res naučite, saj vam bodo pomagalo
do boljšega razumevanja igre in posledično do boljšega igranja. Enako pomembno je, da razumete tudi duh, v
katerem so ta pravila nastala. Pravila so bila napisana z razlogom, da igra ostane zabavna za igralce in za
gledalce. Če se držite pravil, se boste v igri počutili bolje.
4. Spoštuj nasprotnike, soigralce, sodnike, uradne osebe in gledalce – “Fair Play” je sinonim za “spoštovanje”. In
spoštovanje je del naše igre. Igra se brez nasprotnikov ne more igrati, vsak udeleženec pa ima enake pravice,
vključno s pravico, da ga ostali udeleženci spoštujejo. Soigralci so sodelavci in so v moštvu, katerega člani so,
vsi enakovredni. Tu so še sodniki, katerih naloga je zagotavljanje discipline in Fair Playa. Vedno sprejmite
njihove odločitve brez prepiranja in jim pomagajte omogočiti bolj privlačno igro za vse. Tudi funkcionarji so del
igre in tudi njim morate izkazati spoštovanje. Tisti, ki ustvarjajo atmosfero tekme pa so navijači in gledalci. Tudi
oni si želijo pravične tekme, vendar pa se morajo tudi oni sami obnašati spoštljivo.
5. Promoviraj nogomet
le-te. Mislite na korist
podobo igre. Govorite
Pomagajte drugim, da
nogometa.

– Nogomet je največja svetovna igra, ki pa vedno potrebuje nekoga, ki skrbi za veličino
nogometa pred svojo koristjo in imejte v mislih, kako lahko vaša dejanja vplivajo na
o pozitivnih stvareh v igri in vzpodbujajte druge k spodobnemu gledanju in igranju.
bodo našli v nogometu toliko zadovoljstva, kot ste ga našli sami. Bodite ambasador

6. Spoštuj tiste, ki branijo dober sloves nogometa – Dobro ime nogometne igre je preživelo zaradi tega, ker je
večina ljudi, ki živijo za nogomet, odkritih in poštenih. Včasih nekdo stori nekaj izrednega za nogomet in si s
tem zasluži posebno priznanje, prav pa je, da so takšni izjemni primeri nagrajeni in izpostavljeni v medijih, saj
lahko le tako vzpodbudimo takšna dejanja v drugih udeležencih. Pomagajte promovirati podobo nogometa s tem,
da javno izpostavljate dobra dela ljudi v nogometu.
7. Zavračaj podkupovanje, droge, rasizem, nasilje in druge nevarnosti, ki pretijo našemu športu – Nogomet je
zaradi svoje velike popularnosti včasih tudi tarča negativnih zunanjih interesov. Bodite pozorni, da vas ne
zavedejo v goljufijo ali uporabo drog, saj ne eno ne drugo nima mesta v nogometu, niti v katerem drugem športu
ali celo družbi kot celoti. Recite ‘ne’ drogam in pomagajte preprečiti rasizem in dvoličnost v nogometu. Ravnajte
z vsemi enako, z igralci, funkcionarji, ne glede na njihovo versko prepričanje, raso, spol ali nacionalno poreklo.
Ne pokažite tolerance tistim, ki želijo z igrami na srečo zaslužiti z vašimi tekmami, saj to negativno vpliva na
vaše sposobnosti v tekmi in lahko povzroči konflikt interesov. Pokažite, da nogomet ne trpi nasilja, niti od
lastnih navijačev. Nogomet je šport in šport je spokojen.
8. Pomagaj v boju za bolj pošteno igro – Zna vam priti na uho, da bi vaše soigralce ali ljudi, ki jih poznate,
premamila skušnjava in bi se spustili v goljufijo, oziroma kakšno drugo obliko nedopustnega vedenja. Ti ljudje
potrebujejo vašo pomoč, zato ne odlašajte. Dajte jim moč, da se uprejo skušnjavi in jih opomnite na obvezo do
njihovih soigralcev in igre same. Naj vas poveže solidarnost, tako trda not granitna obramba na igrišču samem.
9. Razkrij tiste, ki poskušajo osramotiti naš šport – Naj vam ne bo nerodno zoperstaviti se osebi, za katero ste
prepričani, da želi druge zvabiti v goljufijo ali drugo obliko družbeno nesprejemljivega obnašanja. Bolje je, da
jih izpostavite in posledično odstranite preden lahko naredijo kakšno škodo. Enako škodo boste namreč naredili,
če o njihovi molčite.
10. Uporabi nogomet za ustvarjanje boljšega sveta – Pomagaj v boju za bolj pošteno igro. Nogomet ima
neverjetno moč, katero lahko uporabite za to, da pomagate vsaj nekoliko izboljšati svet. Zato uporabite izvor
moči (nogomet), da promovirate mir, enakost, zdravje in izobrazbo za vsakogar.

Osnovne smernice za starša otroka
1. SPODBUJANJE SVOJEGA OTROKA:
Ne mislimo v finančnem smislu. Raziskave so pokazale, da večina otrok sodeluje v
športu v glavnem za zabavo. Večina otrok ne razmišlja o igranju v Realu ali
Barceloni, kot je to prisotno v glavah nekaterih staršev. Otroci se morajo v prvi
vrsti zabavati, pa se zabavajte in uživajte tudi vi. Bodite potrpežljivi in spodbujajte
otroke, da se igrajo in hkrati dajo vse od sebe, predvsem v osvajanju novega
znanja. Nekateri otroci potrebujejo več časa za učenje kot drugi, enako kot pri
vožnji s kolesom – ampak na koncu vsi vozijo kolo na enak način.
2. PRAVOČASNO PRIHAJANJE MLADIH NOGOMETAŠEV NA TRENINGE
IN TEKME TER SPOŠTOVANJE SLAČILNICE:
Ne samo zaradi navajanja na red in disciplino. In ne samo zaradi točnosti in
nemotenega poteka treninga. Trening se ne začne s prihodom na igrišče, ampak
že s pravočasnim prihodom v slačilnico vsaj 15 minut pred pričetkom in s pripravo
na trening. V ekipnih športih je slačilnica velikokrat koristna za učenje življenjskih
lekcij, včasih pa tudi zabavnejša od same tekme ali treninga. To je "sveto" mesto,
kamor
imajo
vstop
trenerji,
strokovni
kader
in
igralci.
3. PODPIRANJE TRENERJA:
Pustite, da trener opravlja svoje delo – trenira. Trener je učitelj in voditelj, za kar
je ustrezno strokovno podkovan in je odgovoren za odločitve, ki jih sprejme v
dobro ekipe kot celote. Čeprav se starši vedno ne strinjate z odločitvijo, še
posebej, če gre za vašega otroka, morate razumeti in spoštovati vlogo trenerja.
Tudi v šoli se verjetno ne vmešavate v sistem dela. Prav tako ne odločate in
ukazujete učiteljem, kateri otrok naj dobi kakšno oceno in kateri otrok naj bo
udeležen na raznovrstnih tekmovanjih. Pripeljite otroka na trening, prepustite ga
trenerju in strokovnemu kadru. Otroka pričakajte pred slačilnico, ne na izhodu z
igrišča ali celo na igrišču. Spremljate neopazno le zadnjih- max. 15 minuttreninga, pa še to tako, da ne ovirate otroka s svojo prisotnostjo. Obvezno
pravočasno (ne 5. minut pred tekmo ali treningom) javljajte trenerju morebitno
neprisotnost na treningu, še posebej izostanek s tekme. Tako bo trener lažje
organiziral
svoje
delo.
4. IGRA PRIPADA NOGOMETAŠEM:
Vsi starši bi morali razumeti, da če slučajno plačajo opremo in mesečno vadnino,
to ne pomeni, da so lastniki kluba in igre. Klub vodi za to usposobljen strokovni
kader, igra pa pripada igralcem. Nogometaši so tisti, ki igrajo. Če igralec med
tekmo vseskozi čaka na napotke s strani starša in gleda proti tribunam čakajoč na
kakšen znak, se ne more osredotočiti na igro in s tem izgublja stik s trenerjem in
soigralci- to pa ruši celoten sistem igre in učenja. Zato je tudi strogo prepovedano
zadrževanje na igrišču med tekmo.
Tekmo spremljajte na tribunah, ne ob ograji, še najmanj pa na samem igrišču !!!!

5. PRAVILO 24 UR:
Gre za zelo pomembno pravilo in deluje na sledeč način. Če kritizirate trenerja
pred očmi svojega otroka, je vaše dejanje kontraproduktivno. Če želite
karkoli povedati trenerju glede določenega dogodka, počakajte do naslednjega
dne in šele potem pristopite k reševanju sporne situacije. Po »prespani noči«
boste dobili realnejšo perspektivo. Prav tako tudi trener. Nogomet je emocionalna
igra, zato je najbolje, da se pred pogovorom s trenerjem emocije umirijo. Naj bo
pogovor
dialog
dveh
odraslih
ljudi
in temu
tudi
primeren.
6. SPOŠTOVANJE TIMSKEGA DELOVANJA:
Starši morajo razumeti koncept timskega dela. Nekateri starši na tekmi spremljajo
le svojega otroka, ne tekme kot celote. Nekateri celo merijo otrokovo
»minutažo«. Navdušeni so, ko njihov otrok zabije gol, a jim je nepomembno, ko
zabije gol eden od soigralcev. Ena od najpomembnejših lekcij v ekipnih športih je
naučiti se, kako le timsko delo lahko pripelje do vrhunskih rezultatov. Ekipni duh
med starši je velikokrat enako pomemben kot ekipni duh med igralci na igrišču.
Samo ena »štoparica« med starši lahko spremeni kemijo celotne nogometne
sezone med mladimi nogometaši. Starši se morajo zavedati, da ima vsaka ekipa
igralce, ki so boljši od drugih, a končni uspeh ekipe zahteva sodelovanje vsakega
posameznika – četudi je to rezervni vratar ali tehnični vodja. Niti en športnik v
zgodovini ekipnih športov, ne glede na to, kako fantastičen je bil, ne bi
doživel uspeha
brez
ostalih
članov
ekipe.
7. SPREMLJANJE DOGAJANJA NA IGRIŠČU , NE NA SEMAFORJU:
Čeprav sta rezultat in uvrstitev v starejših selekcijah vse pomembnejša, lahko ima
merjenje uspešnosti na podlagi točk in zmag negativni predznak. Nekateri starši
se preveč obremenjujejo z rezultatom in pozabljajo na bistvo – delati, se učiti, se
nadgrajevati. Poraz ni nujno negativen. Ni nujno pokazatelj, da si slabši od
nasprotnika. Prav tako se prav iz porazov pogosto največ naučimo. In velikokrat
je
poraz
dodatna
motivacija,
da
postanemo
še
boljši.
8. SOJENJE:
Ne pozabimo, da je sodnik samo človek in je zmotljiv. Večina sodnikov na
tekmah sodi najbolje, kar zna.. A lahko se jim zgodi tudi kakšna napaka, prav
tako kot trenerju ali igralcu. Če izgubite živce zaradi sodniške odločitve, je to
lahko zelo neugodno za vašega otroka, pa tudi za vas. Poskušajte se zavedati, da
ste svojim otrokom vzor in naj vam ne bo vseeno, kako se obnašate in kaj
govorite
oz.
kričite
s
tribune
med
tekmo.
9. SPODBUJANJE OTROKA V ŠOLI:
Bodite ponosni tudi na šolski uspeh in življenje otroka izven nogometnega igrišča.
Če se vaš otrok iz kakršnegakoli razloga v prihodnosti ne bo profesionalno
ukvarjal z nogometom, se bo lahko vedno zanesel na svojo izobrazbo.
10. STRASTI IN LJUBEZENI DO NOGOMETA NI MOGOČE KUPITI !!!

