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1.

Alapelvek

Az Etikai Kódexet a Monori Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya és a Monor 1901
Labdarúgó Kft. (továbbiakban közösen Egyesület) szakmai vezetősége hozta létre.
Az Etikai Kódex kiterjed
 azokra a személyekre, akik az Egyesülettel sportolói jogviszonyban vannak, a
sportolók hozzátartozóira és alkalmazottjaira,
 területileg kiterjed az Egyesület Labdarúgó szakosztály által használt telephelyére,
sportpályáira és az Egyesület Labdarúgó Szakosztály által szervezett programok
helyszínére és a különböző helyszínek közötti közlekedő útvonalakra,
Az Etikai Kódex hatályossága:
 az Etikai kódex visszavonásig érvényes.
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2.

Játékosok

 Tisztelem a csapattársaimat, ellenfeleimet, a játékvezetőket, és az edzőket
 Edzőim utasításait elfogadom, azokat minden esetben betartom és azt a legjobb
tudásom szerint végrehajtom.
 Mind edzésen, mind a mérkőzéseken, minden esetben saját képességeim maximumát
nyújtom, prioritásként csapatunk közös sikere a cél.
 Labdarúgás szabályait betartom, a játékvezető döntéseit elfogadom, mindig a fair play
szabályai szerint játszom.
 Edzésekre/mérkőzésre időben az edzőm által megbeszélt ruházatban érkezem,
amennyiben érkezésben hátráltatva vagyok (pl.: vonatkésés) jelzem edzőmnek késésem
tényét.
 Győzelmet és a vereséget is büszkén viselem – Ellenfél játékosainak és a játékvezetőknek
a protokoll szerinti tiszteletet (pl. kézfogás) megadom
 Nem beszélek, nem viselkedek obszcén, megkülönböztető, vagy agresszív módon.
 Ha bármilyen problémám van a csapaton belül, azt elsőnek jelzem az edzőm felé.
 Az Egyesület értékeire, eszközeire vigyázok, azt rendeltetésszerűen használom azokat.
 A közösségi médiában az Egyesületet nem tüntetem fel rossz színben, minden esetben
tisztelettel beszélek róla.
 Betartom az Egyesület egészségvédelmi előírásait

Elfogadom, hogy ha a felsorolt szabályokat nem tartom be, akkor azok az, a szabály megsértésének
mértékétől függően az alábbi következményeket vonják maguk után:

 Elnézést kérek csapattársaimtól, játékvezetőktől, edzőktől, ellenfél játékosaitól
 Írásos figyelmeztetést kapok az edzőmtől/klubtól
 Kikerülhetek a keretből/mérkőzésen lecserélhetnek
 A klub eltilthat az edzések látogatásától
A klub fenntartja a jogot, hogy a játékost a klubtól eltanácsolja.
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3.

Szülők, hozzátartozók

Az Egyesület és Szülők közös feladata és felelőssége, hogy jó példát mutasson a
gyerekeknek/játékosoknak, hogy így egy ösztönző és pozitív légkör alakuljon ki az edzéseken és
mérkőzéseken.
 Hagyom az edzőket, hogy a munkájukat végezzék; elfogadom az edzők döntéseit és nem
zavarom össze a pályán a játékosokat más utasításokkal.
 Mérkőzések és edzések alatt is arra bíztatom a gyerekeket/játékosokat, hogy mindig a fair
play szellemében sportoljanak, fogadják el az edzőik utasítását, tiszteljék csapattársaikat,
ellenfelüket és a játékvezetőket
 Elfogadom, hogy a gyerekek/játékosok saját maguk örömére/önmegvalósítása miatt
futballoznak
 A mérkőzés alatt a játékvezető döntéseit elfogadom még akkor is, ha azzal nem értek egyet
 Mérkőzésen a szurkolók számára kijelölt területet nem hagyom el engedély nélkül
 Pozitívan állok a mérkőzésekhez, szurkolok a csapatnak, ellenfelet és saját csapatomat nem
kritizálom
 Nem beszélek, viselkedek obszcén megkülönböztető, vagy agresszív módon. Az ilyen
viselkedést mástól sem tolerálom. Alkohol (bódító szerek) befolyásoltsága alatt nem
látogatom az utánpótlás mérkőzéseit
 Amennyiben gyermeket még a én szállítom edzésre, mérkőzésre, akkor a megbeszéltek
szerint pontosan érkezünk meg. Ellenkező esetben az edzőt, klubot minden esetben
értesítem.
 Ha bármilyen probléma merül fel a klubnál vagy kérdésem van, akkor az edzőt a kijelölt
időpontban megkeresem, vagy értesítem a klubnál a szekció vezetőt.
 A csapat edzőjét a gyerek/játékos iránti kérdésekben (kivétel betegség, sérülés) szülői
értekezleten illetve az edző által kijelölt időpontban érdeklődhetek.
 A közösségi médiában a klubot nem tüntetem fel rossz színben, a MONORI
SPORTEGYESÜLET-ről mindig tisztelettel beszélek
 Betartom az Egyesület egészségvédelmi előírásait
Elfogadom, hogy ha a felsorolt szabályokat nem tartom be, akkor azok az alábbi következményeket
vonják maguk után:
 Szóban figyelmeztet az edző vagy a klub erre a feladatra kijelölt dolgozója/a klub az esetet
kivizsgálhatja
 A klub felszólíthat a mérkőzés, rendezvény elhagyására, és onnan akár ki is tilthat
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4.

Edzők, Egyesületi munkatársak

Közös felelősségünk, hogy pozitív példát mutassunk a játékosoknak, szülőknek. A mi viselkedésünk
ráhatással van az ő viselkedésükre, Egyesültünkhöz való viszonyukra.
ÁLTALÁNOSAN MINDEN MUNKATÁRSRA ÉVÉNYES:
 Viselkedésemmel minden esetben pozitív példát állítok a játékosoknak a pályán és a pályán
kívül is.
 A játékvezető döntését elfogadom, nem kritizálom, még ha nem is értek vele egyet.
 Nem beszélek, viselkedek obszcén, megkülönböztető, vagy agresszív módon. Az ilyen
viselkedést mástól sem tolerálom.
 A közösségi médiában a klubot nem tüntetem fel rossz színben, a MONORI SPORTEGYESÜLETről mindig tisztelettel beszélek.
 Az egyesületben dolgozó kollégáimmal megfelelő munkakapcsolatot alakítok ki. Őket a hátuk
mögött nem kritizálom, véleményemet mindig megfelelő helyen és időben személyesen
osztom meg velük.
 Az Egyesület értékeire, eszközeire vigyázok, azt rendeltetésszerűen használom azokat.
 Szülőkkel/hozzátartozókkal csak megfelelő helyen és időben kommunikálok, semmilyen
támadási felületet nem adok.
 A klub által támasztott szakmai követelményeket betartom, a kötelező dokumentációkat
elvégzem.
 Folyamatosan képzem és fejlesztem magam.
 Betartom az Egyesület egészségvédelmi előírásait.
EDZŐI FELADATOT ELLÁTÓ MUNKATÁRSAKRA ÉRVÉNYES:
 Tiszteletet tanúsítok a játékosaim, ellenfél játékosai (edzői), a játékvezetők, szülők és kollégáim
irányába.
 Viselkedésem minden esetben megfelel a Fair Play szellemének, játékosaimat is erre nevelem.
 Mérkőzésen nem lépek be a pályára (kivétel súlyos sérülés) a játékvezető engedélye nélkül.
 Győzelmet és a vereséget is büszkén viselem –Ellenfél játékosaival (edzőivel), játékvezetőkkel
mérkőzés elején és a végen is kezet fogok.
 A játékosok egészsége és testi épsége mindennél fontosabb, ezt mindig szem előtt tartom.
 Az edzéseket és gyakorlatokat mindig az adott korosztály követelményeinek megfelelően
állítom össze.
 Játékos, szülő, hozzátartozó viselkedési kódexbe ütköző cselekményét köteles vagyok a klub
felé jelenteni.
Elfogadom, hogy ha a felsorolt szabályokat nem tartom be, akkor azok az alábbi következményeket
vonják maguk után:
 Szóbeli, írásos figyelmeztetés a klub részéről
 Pénzbüntetés
 Szerződésbontás
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