Na podlagi 24. člena Statuta Plavalnega kluba Ratitovec Železniki, je izvršni odbor na seji dne
13.5.2015 sprejel naslednji:
KODEKS RAVNANJA
1. NAMEN
1. člen
Plavalni klub Ratitovec Železniki (v nadaljnjem besedilu: klub) želi omogočiti varno, brezskrbno in
srečno okolje za plavalce, trenerje, starše in ostale sodelavce, vzdušje, v katerem se vsi člani kluba
spoštujejo in kjer vsak maksimalno prispeva k dobrobiti kluba. V takem okolju bodo plavalci
pripravljeni prevzeti odgovornost za svoje postopke in ravnanje, da bi dosegli čim boljše rezultate.
2. SPLOŠNE DOLOČBE
2. člen
Od vseh članov kluba se pričakuje, da se bodo obnašali v skladu z naslednjimi določbami:
1. spoštovati morajo pravice, dostojanstvo in vrednote vseh članov kluba;
2. vzdržati se morajo aktivnosti, ki bi lahko veljale za zlorabo, diskriminacijo ali izkoriščanje v
fizičnem, duševnem, verbalnem ali čustvenem smislu;
3. vzdržati se morajo obnašanja, ki bi lahko motilo druge;
4. biti morajo previdni in pazljivi pri ravnanju z bolnimi in poškodovanimi osebami;
5. biti morajo odgovorni in sprejeti posledice svojega ravnanja;
6. do drugih se morajo obnašati strokovno, tako z besedami kot dejanji.
3. POSEBNE DOLOČBE
3. člen
Od aktivnih članov kluba (tekmovalcev) se pričakuje, da se bodo obnašali v skladu z naslednjimi
določbami:
1. obnašati se morajo v skladu s pravili organizacij FINA, LEN in PZS;
2. obnašati se morajo v skladu s proti dopinškimi pravili;
3. ne smejo se prepirati s sodniki in ostalim osebjem; če se ne strinjajo z njihovo odločitvijo,
morajo na to opozoriti kapetana ekipe, trenerja ali drugega predstavnika kluba med ali po
tekmovanju;
4. sodelovati morajo s trenerjem in ostalimi plavalci iz svoje in drugih skupin;
5. biti morajo odkriti in pošteni s trenerjem, kar zadeva bolezni in poškodbe, ki bi jim lahko
preprečile, da povsem izpolnjujejo zahteve programa;
6. obnašati se morajo v skladu z zahtevami trenerja in sprejeti njegovo kritiko;
7. takoj oziroma čim prej morajo obvestiti trenerja, če bodo morali izostati s kakšnega treninga
ali tekmovanja;
8. z aplavzom morajo nagraditi dobre nastope plavalcev iz svojega in drugih klubov;
9. vse plavalce morajo obravnavati tako, kot bi si želeli, da so obravnavani sami, ne smejo
zlonamerno izkoriščati pomanjkljivosti drugih in nikoli ne smejo ovirati drugih plavalcev;

10. obnašati se morajo športno in dostojanstveno tako pri porazu kot zmagi;
11. spoštovati morajo pravice, dostojanstvo in vrednote vseh tekmovalcev ne glede na spol,
sposobnosti, kulturo ali vero;
12. na vsak trening, tekmovanje ali sestanek morajo priti pravočasno, zamuda ali odsotnost pa se
opravičita samo v primeru bolezni ali drugih nepredvidenih okoliščin;
13. biti morajo za vzor drugim plavalcem;
14. trenirati morajo enako zavzeto zase kot za klub.
4. člen
Od staršev se pričakuje sodelovanje in obnašanje v skladu z naslednjimi določbami:
1. otroka morajo spodbujati k športnemu udejstvovanju, ne smejo pa ga siliti k temu;
2. otroka morajo poučiti, da naj se obnaša v skladu s pravili in spoštuje odločitve trenerja in
sodnikov;
3. otroka morajo poučiti, da spoštuje trud nasprotnika;
4. z aplavzom morajo nagraditi dober nastop in prizadevanja svojega otroka in ostalih
tekmovalcev;
5. pozitivno morajo komentirati in motivirati otroka, da spodbudijo nadaljnja prizadevanja;
6. usmeriti se morajo v trud in nastop otroka, ne samo v rezultat;
7. ne smejo kritizirati ali zasmehovati otrokovega nastopa, temveč ga morajo vedno pohvaliti in
se truditi, da se vedno počuti kot zmagovalec;
8. poskrbeti morajo, da otrok pride na trening in tekmovanja pravočasno in s potrebno opremo;
9. ne smejo kritizirati trenerjev pred drugimi osebami;
10. trenerja morajo pravočasno obvestiti, če bo otrok izostal s treninga ali tekmovanja;
11. trenerja morajo obvestiti o vseh telesnih omejitvah ali boleznih, ki bi lahko vplivale na
varnost njihovega otroka ali drugih otrok;
12. spoštovati morajo trenerja in drugo osebje, ki svoje delo in prosti čas namenja temu, da bi
njihovi otroci lahko tekmovali;
13. pomagati morajo trenerjem, sodnikom in ostalim, če le ti zaprosijo za pomoč;
14. vzdržati se morajo "treniranja" svojega otroka in ostalih plavalcev med treningom ali
tekmovanjem;
15. za svojega otroka morajo zahtevati okolje brez drog, cigaret in alkohola ter se tudi sami
vzdržati uporabe teh na športnih objektih, kot to določa športna zakonodaja.
5. člen
Od trenerja se pričakuje sodelovanje in obnašanje v skladu z naslednjimi določbami:
1.
2.
3.
4.

spoštovati mora pravila organizacij FINA, LEN in PZS;
preprečevati mora uporabo dopinga;
obnašati se mora športno in to prenašati na svoje plavalce;
pomagati mora plavalcem pri doseganju zastavljenih ciljev, spoštovati njihov talent, telesni
razvoj in jih v pravem trenutku vsekakor pohvaliti za ves trud;
5. imeti mora realne zahteve do plavalca – upoštevajoč čas, ki ga preživi v bazenu, možnosti in
prizadevanja vsakega posameznika;
6. biti mora odgovoren za plavalne programe in razvoj vseh aktivnih članov;

7. ne sme dajati prednosti posameznim plavalcem, ker si vsi zaslužijo enake možnosti v boju za
uspeh;
8. zaključiti mora vse potrebno usposabljanje, spremljati trende v postopku treniranja in
predvsem načela razvoja mladih plavalcev;
9. izkazati mora spoštovanje in se strokovno obnašati do vseh, vključno s tekmeci, sodniki,
trenerji, ostalim osebjem, predstavniki medijev, starši in gledalci, ter zlasti spodbujati
plavalce k takemu obnašanju;
10. ne sme dovoliti, da predsodki in navzkrižje interesov vplivajo na objektivnost.
6. člen
Od zaposlenih delavcev v klubu, honorarno zaposlenih delavcev v klubu in delavcev volonterjev v
klubu se pričakuje sodelovanje in obnašanje v skladu z naslednjimi določbami:
1.
2.
3.
4.

obnašati se morajo športno in to prenašati na vse člane in sodelavce kluba;
varovati morajo zaupne podatke;
nesoglasja morajo rešiti v čim krajšem času in v skladu s postopki;
ne smejo dovoliti, da predsodki in navzkrižje interesov vplivajo na objektivnost.
4. PRITOŽBE GLEDE KRŠITVE KODEKSA
7. člen

Če Kodeks krši plavalec, ga mora trener na to opozoriti, če pa se kršitev ponovi, mora trener obvestiti
glavnega trenerja, ki mora to sporočiti Izvršnemu odbori, ki odloči o sankcijah.
8. člen
Če Kodeks krši trener, ga mora glavni trener na to opozoriti, če pa se kršitev ponovi, mora glavni
trener obvestiti Izvršni odbor, ki odloči o sankcijah.
9. člen
Če Kodeks krši glavni trener, Izvršni odbor neposredno odloči o sankcijah.
10. člen
Če Kodeks kršijo starši, jih mora trener na to opozoriti, če pa se kršitev ponovi, Izvršni odbor odloči o
sankcijah.
11. člen
Če Kodeks kršijo zaposleni, honorarno zaposleni ali delavci volonterji v klubu, o kršitvi odloča Izvršni
odbor. Kot najstrožji ukrep proti kršitelju tega Kodeksa lahko Izvršni odbor izreče prenehanje
zaposlitve v klubu ali prenehanje sodelovanja med klubom in kršiteljem.

5. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Vsi člani kluba morajo biti seznanjeni s Kodeksom ravnanja. Trenerji morajo tekmovalce in starše
seznaniti z določbami Kodeksa ravnanja. Kodeks ravnanja članov kluba mora biti objavljen na spletni
strani kluba.
13. člen
Če opazijo kršitev Kodeksa s strani kateregakoli člana kluba, morajo plavalci, starši in trenerji pisno
obvestiti Izvršni odbor. Izvršni odbor mora v 15 dneh obravnavati pisno prijavo in sporočiti ukrepe.
14. člen
V primeru nerazumevanja ali nejasnosti posamezne vsebine tega Kodeksa je za pojasnitev pristojen
IO kluba.
15. člen
Ta Kodeks stopi v veljavo na dan sprejetja.
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