Etikai Kódex

KÖRMENDI FOOTBALL CLUB

„ A jó KLUB olyan, mint egy CSALÁD : mindenkinek meg van a feladata, és
mindenki örül a másik sikerének ! „

Körmendi Football Club etikai célja
Meghatározni az edzői, sportvezetői szakma hivatásrendi szabályait. Rögzíteni a
hivatás gyakorlásának erkölcsi normáit. Őrködni az edzői hivatás tisztasága felett,
növelni erkölcsi színvonalát. Védelmezni a hivatásuknak megfelelő magatartást
tanúsító edzőket és sportvezetőket, elmarasztalni azokat, akik a szakmai és/vagy
etikai szabályokat megszegik. Rögzíteni az edzői tevékenység során a sportolókkal
és a munkatársakkal szembeni kapcsolat és együttműködés etikai szabályait.
Etikai alapelvünk a Fair Play = a tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az
ellenféllel szemben tanúsított sportszerű magatartás eszméje.
Ez a sport egyik legnemesebb tényezője, hiszen a Fair Play-t maga a sport hozta
létre. Ez az eszme azért fontos, mert csak a sportszerű mérkőzés, verseny jelent
igazi élményt és szórakozást. A Fair Play alapelvek a sportban szerepet vállaló
klub vezetők, játékosok, edzők, szülők, szurkolókra mind, mind érvényesek.
 Tiszteletben kell tartani a játékszabályokat, valamint a különböző
versenyek, bajnokságok, tornák szabályait.
 Minden erőfeszítést meg kell tenni az ellenféllel, a játékvezetőkkel és a
mérkőzésen résztvevő minden más személlyel (a nézőkkel, a
csapatvezetőkkel, a szülőkkel, a média képviselőivel) szembeni sportszerű
magatartás érdekében.
 A mérkőzés minden szereplőjét ösztönözni kell, hogy e viselkedési
szabályok szerinti magatartást tanúsítsa a mérkőzés előtt, alatt és után,
bármi legyen a mérkőzés eredménye és a játékvezető döntése.
Az etikai kódex a fent leírtak mentén kerül részletes leírásra az
alábbiakban:

A Körmendi Football Club életében az etika fontossága a játékosok
tekintetében.
Sportolóként az edzést, versenyzést a Körmendi Football Club biztosítja. A
sportoló vállalja, hogy viselkedésével minden esetben, a tőle telhető maximális
módon védi a Körmendi FC becsületét és jó hírnevét. Elfogadja, hogy a Körmendi
Football Clubban való tagságát és céljait magára vállalta, azok prioritásait, melyek
a következők:
LABDARÚGÓK KÖTELEZETTSÉGEI :
Aki az egyesülettel sportolói jogviszonyban van az köteles a sporttevékenység
során a Körmendi FC hírnevéhez méltóan viselkedni.
Adja meg a tiszteletet a Körmendi FC vezetőinek, szakembereinek, játékosainak, a
felnőtt alkalmazottaknak,és a szülői közösség tagjainak.
Tartsa tisztán a felszerelését. Rendeltetésszerű használat mellett óvja az
eszközállományt és a sportlétesítmények állagát.
A különböző rendezvényeken a klub által előírt, egységes felszerelésben köteles
megjelenni, ezzel is képviselni a klubhoz való tartozást.
A kispadon a szotyizás, olajos magvak fogyasztása, telefon használata tilos.
Sporttevékenység közben, kispadon, pályán minden szituációban őrizze meg
önuralmát ellenféllel, játékvezetőkkel,sportvezetőkkel szemben egyaránt.
A mérkőzéseken a szemben álló felet ellenfélként, ne pedig ellenségként kezelje. A
labdarúgás szellemiségének megfelelően kell, hogy képviseljék a klubot.
Alkohol, dohánytermékek, drog, használata az öltözőépület és a pálya területén
tilos! Dohányozni kizárólag a kerítésen kívül az erre kijelölt helyen szabad.
Külső megjelenése mindig ápolt, tiszta és az alkalomnak megfelelő
legyen. Sportolás után kötelező a tusolás.
Mindig pontosan jelenjen meg az előírt helyen és időben.
Bajnoki mérkőzés, edzések alkalmával - érkezéstől távozásig – tilos a mobiltelefon
használata.
Buszos utazás esetén- annak rendeltetésszerű használata- illetve utána szemét,
hulladék mentesítése.
Kulturált hangerejű zenehallgatás buszon, öltözőben egyaránt.

Közös étkezések, összejövetelek esetén a helység elhagyása, asztalbontás csak
edzői vagy csapatvezető engedélyével történhet.
Minden öltöző- és pálya használatát követően a szemét összegyűjtése a kispadról,
annak környezetéből, illetve az öltözőt tisztán hagyni magunk után.
Edzésről és mérkőzésről való késés - ha nem elfogadható az indok és nem történt
meg időben az értesítés - szankciókat vonhat maga után.
Sérülés vagy betegség esetén köteles edzőjét értesíteni. Nem fekvőbeteg esetén az orvos egyéb rendelkezésének hiányában - a játékos köteles a foglalkozásokon
megjelenni.
Köteles az egyesület edzőinek, vezetőinek előre köszönni.
Köteles teljes odafigyeléssel, fegyelemmel, legnagyobb intenzitással, tudásuk
legjavát nyújtani.
Az edzéseken, köteles a trágár beszédet mellőzni!
Köteles az öltözőben a pályán az egyesület értékeit megóvni, rendben tartani.
A játékosok más egyesületekhez történő átigazolásának feltételeit és szabályait a
sportági szakszövetségek Átigazolási Szabályzatai meghatározzák, ennek
betartása minden játékos számára kötelező. Az aláírt átigazoló lap abban esetben
adható ki, ha a játékos a szerelését hiánytalanul visszaadta, esetleges tartozását
rendezte.
A közösségi oldalakon (facebook, instagram és egyéb nyilvános fórumok) közölt
információk, vélemények, adatok: nem sérthetik a Klub jó hírnévhez fűzött
alapvető jogát, érdekét, a bejegyzések nem tartalmazhatnak sértő, trágár
kijelentéseket és tartalmakat. Továbbá nem tartalmazhatnak olyan tartalmakat,
amelyek alkalmasak lehetnek más személyek, illetve más sportszervezet, illetve az
MLSZ és/vagy más sportszövetség azok alkalmazottjai, illetve szerződéses
partnerei, közreműködői, különösen beleértve a játékvezetőket, megsértésére.

LABDARÚGÓK KÖTELEZETTSÉGEI TORNÁK, MÉRKŐZÉSEK,
EDZŐMÉRKŐZÉSEK SORÁN:

Köteles tiszteletet tanúsítani az ellenfél játékosai, edzői, vezetői felé.
Köteles maximális erő és teljesítménykifejtést tanúsítani. Nyújtson pozitív példát
játékostársainak.

Soha nem bírálhatja a játékvezető döntését, ítéletét. Nem szidhatja, becsmérelheti
az ellenfél játékosát sem. Saját társait, bíztassa! Köteles az edzője utasításait
követni. MLSZ szabályzat értelmében, sem edzésen, sem mérkőzésen ékszert nem
viselhet. Tornák ideje alatt, csak az engedélyezett ételt és italt fogyaszthatja.
A fent leírtak betartása minden játékos számára kötelező, ezek megszegése
büntetendő! Ugyanezen okoknál fogva, aki nem képes az elvárt viselkedési
formáknak megfelelni, a közösség megóvása érdekében először megpróbálunk
jobb belátásra bírni, ha ez nem vezet eredményre, a szülők segítségét kérjük. Ha ez
sem segít, eltávolítjuk a csapatból.

Körmendi Football Clubban az etika fontossága az edzők tekintetében.
EDZŐK KÖTELEZETTSÉGEI EDZÉSEK, FOGLALKOZÁSOK SORÁN:

Edzésekre, foglakozásokra minimum 20 perccel előbb érkezik. Edzésekről,
foglalkozásokról, utolsóként távozik. Ellenőrzi a kiszolgáló létesítmények
állapotát. Minden edzésre, foglalkozásra készül. Ezt a szakmai vezető ellenőrzi.
Minden edzést, foglalkozást sportfelszerelésben vezet. Edzés, foglalkozás előtt
alkoholt nem fogyaszthat. A szülők részére lehetőséget biztosít akár a
gyermekével (labdarúgó) kapcsolatos visszacsatolásra.
A közösségi oldalakon (facebook, instagram és egyéb nyilvános fórumok) közölt
információk, vélemények, adatok: nem sérthetik a Klub jó hírnévhez fűzött
alapvető jogát, érdekét, a bejegyzések nem tartalmazhatnak sértő, trágár
kijelentéseket és tartalmakat. Továbbá nem tartalmazhatnak olyan tartalmakat,
amelyek alkalmasak lehetnek más személyek, illetve más sportszervezet, illetve az
MLSZ és/vagy más sportszövetség azok alkalmazottjai, illetve szerződéses
partnerei, közreműködői, különösen beleértve a játékvezetőket, megsértésére.

EDZŐK KÖTELEZETTSÉGEI EDZÉSEK, TORNÁK, MÉRKŐZÉSEK,
EDZŐMÉRKŐZÉSEK SORÁN:
Mérkőzésekre, tornákra minimum 60 perccel előbb érkezik, majd a mérkőzések
végén utolsóként távozik. Ellenőrzi a kiszolgáló létesítmények állapotát. Minden
edzésre, foglalkozásra készül. Ezt a szakmai vezető ellenőrzi. Minden edzést,
foglalkozást sportfelszerelésben vezet. Mérkőzések, tornák előtt alkoholt nem
fogyaszthat.
Edzőként elfogadja, hogy példakép. Mint ilyen, minden esetben köteles a Sport
legmagasabb elvei, tisztasága és méltósága szerint viselkedni.
Mint edző konzultál és együttműködik a többi edzővel és külső intézményekkel
annak érdekében, hogy a sportolói a Körmendi FC érdekeinek legjobban
megfeleljenek.
Elfogadja, hogy semmiféle olyan cselekedet nem megengedett, amely sérti a fiatal
sportolók fizikai, mentális vagy érzelmi állapotát, mialatt a Körmendi FC által
biztosított edzéseken és sportrendezvényeken vesznek részt.
Elfogadja, hogy nem megengedett a durva hangnem, a durva szavak valamint a
káromkodó nyelvezet használata a sportolókkal, a versenybírókkal, az edzőkkel és
a sporttevékenységgel kapcsolatban lévő személyekkel szemben.
Elfogadja, hogy nem megengedett a gyermekek megalázása, sem nyilvánosan, sem
négyszemközt.
Edzőként, minden körülmények között megőrzi, megtartja önfegyelmét és
önkontrollját.
A győzelem fontos, de nem az egyetlen és nem is a legfontosabb szempont. A
gyermekekkel való törődés fontosabb, mint a győzelem. Szem előtt tartva, hogy ők
a sportban a szórakozás, valamint a fizikai és mentális fejlődésük érdekében
vesznek részt.
Edzőként pozitív példaképet mutat a sportolói, játékosai számára, érzelmileg érett
és felelősségteljes magatartást tanúsít a fizikai és mentális épségükre éberen
ügyelve.
Következetes, becsületes, fair és igazságos sportolóival és játékosaival.
találkozási időpontot betartja, nem késik.

A

A Körmendi Football Clubban az etika fontossága a sportszervezeti vezetők
tekintetében.
KLUB VEZETŐK KÖTELESSÉGEI:
Egyesületi hírnév védelme. Kritikai észrevételek közlése, megfelelő szinteken és
fórumokon. Negatív minősítést csak elnökségi határozat alapján az egyesület
elnöke tehet. Akadályozza illegális vagy sportszerűtlen eszközök alkalmazását a
saját csapat játékosai, edzői vagy más vezető személyei részéről. Adja meg a
médiának a szükséges információkat, a személyiségi jogok keretein belül.
Információk szigorúan ragaszkodjanak az igazsághoz és valósághoz. Saját
eszközével segítse elő az egyesület eredményes működését.

Körmendi Football Club életében az etika fontossága az önkéntesek, nézők,
szülők tekintetében.
SZÜLŐK KÖTELEZETTSÉGEI EDZÉSEK, FOGLALKOZÁSOK SORÁN:

Szülők az öltözőben, csak az edző engedélyével. Pl. öltöztetés céljából. Szülők a
foglalkozások alatt a pályán nem tartózkodhat. Tartózkodjon mindenféle negatív
véleménynyilvánítástól. Gyermeküket, ha rosszul játszott is, bántó szándékkal ne
kritizálja. A családi programokat azokra az időpontokra tervezzék, amikor
nincsenek foglalkozások. Ha valaki nem tud részt venni egy edzésen, jelezniük
kötelező.
SZÜLŐK KÖTELEZETTSÉGEI TORNÁK, MÉRKŐZÉSEK, EDZŐMÉRKŐZÉSEK
SORÁN:
A csapatért, annak edzésmunkájáért, a mérkőzésen nyújtott teljesítményéért,
felkészítéséért az edző az elsőszámú felelős. Fokozottan kérjük, hogy a
tartózkodjanak a bekiabálásoktól. Saját vagy bármely gyermek irányába. Ezek a
bekiabálások egyrészt negatívan befolyásolják a gyerek fejlődését, másrészt sok
esetben ellentétesek lehetnek az edző előzetes kérésével. Nem adhatnak szakmai
tanácsot, a pályán kívülről, sem a saját gyereküknek, sem a csapat már tagjának. A

játékosoknak az edzői utasításokat kell végrehajtania. Más és saját egyesületének
sportolóját, és a játékvezetőt nem szidalmazhatja. Szülők a tornákon,
mérkőzéseken csak a pályán kívül tartózkodhatnak.
Szülők a tornák ideje alatt csak edzői engedéllyel érintkezhetnek a gyermekkel.
A kijelölt találkozó időpontját tartsák be, mivel az első mérkőzés előtt 60 perccel a
torna, mérkőzés helyszínén kell lenni.
Rendezze pontosan a korosztályok által meghatározott időben a tagdíjat.
A sportoló fejlődéséről, magaviseletéről a szülő felvilágosítást kap. A szülőnek joga
van a KÖRMENDI FC sportrendezvényein, mint néző részt venni, de kötelesek a
klub hírnevéhez méltóan viselkedni. Etikátlan cselekedetektől távol kell, hogy
tartsák magukat. Tartózkodjanak a trágár bekiabálásokból, a játékvezetők és az
ellenfél szidalmazásától.
A sportegyesület az Etikai Kódex megsértésével járó ügyben (szülő, szurkoló
esetén) hozhat olyan határozatot, amelyben nem a ténylegesen vétkes személyt
vonja felelősségre (szülő, szurkoló esetén) hanem az egyesület azon tagját,
(gyermek, sportoló) amely bizonyíthatóan közeli kapcsolatban áll az Etikai Kódex
rendelkezéseinek megsértőjével.

