קוד אתי – הורים
מטרה:
ליצור תשתית נורמטיבית אחידה ,המאגדת ערכים אתיים בסיסיים ,להתנהגות ספורטיבית של הוגנות ,שקיפות ויושרה .
הקוד האתי מהווה מערכת של כללי התנהגות מקובלת וראויה שהמאמנים ,השחקנים ,ההורים וכל בעלי תפקיד במועדון
מקבלים על עצמם ,אשר משרתים את מטרות המועדון ותורמים לתפקודו ולהצלחתו .הורה המאשר השתתפות ילדו במועדון מקבל על
עצמו את סמכויות המועדון גם בכל הנוגע לקוד האתי והסנקציות שיינקטו במידה ויופר.

הוראות הקוד האתי:
.1

ליווי ההורים והעידוד במשחקים חשוב ביותר ועוזר לילדים שלנו ,כל עוד מעודדים ומתייחסים לקבוצה שלנו בלבד .אין להתייחס
להורי הקבוצה היריבה ,שחקניה או מי מטעמה.

.2

אין לדבר עם השופט ו/או להעיר לו במהלך המשחק ולא לאחר המשחק.

.3

אין לרדת לתחומי המגרש בשום שלב של האימון ו/או המשחק ,גם לא לאחר סיומו.

.4

אסור להעיר הערות למזכירות ו/או לבעלי תפקידים של האגודה המארחת .יש לנו נציג קבוע (מנהל הקבוצה) והוא אחראי על כל
ענייני המזכירות/פציעות ו/או כל עזרה אחרת שהמאמן צריך.

.5

אין לפנות למאמן הקבוצה ביום המשחק ,במהלך המשחק ובסיומו בנושאים מקצועיים.

.6

הורה המעוניין בשיחה עם המאמן ו/או המנהל המקצועי ,מתבקש לקבוע אתו מועד לפגישה.

.7

אין לתת הוראות לילדים במהלך האימון/המשחק ו/או לפניו או אחריו  -בשביל זה יש מאמן.

.8

אין לפנות בשום צורה שהיא בטענות לילדים אחרים במועדון ו/או לאיים עליהם באופן מילולי או פיזי.

.9

נוכחות באימונים  -זמן האימון הוא "זמן האיכות" של המאמן עם שחקניו ,גורם חשוב בבניית הקשר/האמון/התקשורת וכו'.
נוכחות הורים עלולה רק להפריע בבניית ואיכות הקשר המאוד חשוב הזה .לכן אין להגיע בצורה קבועה לאימוני הקבוצה.

הבהרות חשובות
 .10הפרה של כל אחד מהסעיפים המפורטים ,יועברו לטיפול ועדת המשמעת ,שתורכב מהורים ,מנהלים וחברי עמותה.
 .11המנהל המקצועי ו/או ארגוני רשאי להעביר כל עניין אשר הגיע אליו לטיפול וועדת המשמעת של האגודה.
 .12עד לקבלת החלטה על ידי ועדת המשמעת ,יהיה המנהל הארגוני רשאי ליתן כל החלטה זמנית בעניין ,עד לכדי הרחקה מכל פעילות
באופן וזמני .וזה עד לבירור והחלטת ועדת המשמעת.
 .13כל עניין שלא נחזה מראש יטופל באחריות המנהל הארגוני.
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