
Etikai kódex / GYŐRSZENTIVÁN SE
 
 • Edzőknek (1/a és 1/b)
 • Játékosoknak (2/a és 2/b)
 • Szülőknek (3/a és 3/b)

1/a Edző feladata :
 - A Győrszentiván SE állományához tartozó edző feladata a saját csapatán belül a sportszerű 
gondolkodás megvalósítása, a csapat edzésein a legjobb tudása szerinti edzésvezetés, a csapat 
létszámának megőrzése, növelése.
- Az edző feladata a csapategység kialakítása, megóvása, problémás személy kiszűrése. ( az 
elnökség fele jelzi )
- Az edzőnek az edzői értekezleten az általuk végzett munkáról be kell számolni, az egyesület 
céljaival azonosulnia kell ! ( utánpótlás csapatoknál, a célunk a játékosok kinevelése a magasabb 
osztályú csapatok számára, a játékosok egységes versenyeztetése, kerülve a felesleges ered-
ménykényszert ) 
- Utánpótlás edzőknél fontos a szülőkkel való korrekt kapcsolattartás, szülői értekezletek tartása, 
edzések időpontjainak publikálása, azok betartása.
- Tornákra utazás szervezése, utazó keret kialakítása, felszerelés elkészítése annak leltározása és 
megóvása.
- Az edzőnek figyelembe kell vennie a létesítményünk állagát, ennek figyelembevételével rendet 
kell tartania az öltözőben és a pályán is edzések, mérkőzések után.

1/b Edzők etikus viselkedése :
 -az edző az egyesület alkalmazottja, a vezetőség minden döntését el kell fogadnia, nem 
dönt önállóan csapatáról, személyekről, rendezvényekről
 - az edzők egymás munkájáról csak a vezetőség fele nyilatkozhatnak, sem szurkoló, sem 
szülő számára nem alkotnak sem pozitív, sem negatív véleményt
 - az „átjátszó” játékosok esetében az érintett edzők egymással veszik fel a kapcsolatot, az 
egyesület érdekei szerint versenyeztetik játékosaikat  
 - edzőkollegák egymás mellett ki kell álljanak, nem adhatnak okot klikkesedésre, az 
egyesület belső ügyeiről nem szivárogtathatnak ki információkat illetéktelen személyeknek
 - az egyesület, vagy annak bármely tagja ellen észlelt szervezkedés, csoportosulás esetén a 
vezetőség értesítése
- alkoholos állapotban nem jelenünk meg edzésen és meccsen sem !  

Ezen pontok nem betartása az edzői munkakőr megszűnését eredményezi !



 2/a Játékos feladata :
 • az edző, vezetőség minden döntését tiszteletben kell tartania
 • edzéseken, mérkőzéseken sportszerűen viselkedni, a legjobb tudásnak megfelelően 
küzdeni, csapattársak önzetlen segítése 
 • a felszerelés, épület megóvása 
 • rend, tisztaság megtartása legjobb tudás szerint
 • közös rendezvényeken megjelenni, ha erre lehetőség van
 • tagdíj rendszerünk elfogadása

2/b Játékos etikus viselkedése :
 • eredménytől, saját teljesítménytől függetlenül, az egyesület jó hírét meg kell óvni, a 
sportszerűtlenség mellőzésével  
 • egyéni sérelmekkel az edző, vezetőség megkeresése ( nem külső személy bevonása 
)
 • átigazolási szándék időben jelzése
 • más csapat eredményt befolyásoló megkeresése esetén az edző, vezetőség azonnali 
értesítése
 • Elfogadni :a csapat sikeressége fontosabb az egyéni sikereknél!
 • Alkoholos állapotban nem szerepelünk edzésen és meccsen sem!

Ezen pontok nem betartása a játékos tagságának megszűnését eredményezi !

3/a Szülők feladatai :
 • az edző, vezetőség minden döntését tiszteletben kell tartani
 • azonosulni az egyesület szemléletével : utánpótlás csapatoknál, a célunk a játékosok 
kinevelése a magasabb osztályú csapatok számára, a játékosok egységes versenyeztetése, kerülve 
a felesleges eredménykényszert
 • az edzőkkel az esetleges problémák megbeszélése, adott esetben a vezetőség 
bevonásával
 • tagdíj rendszerünk elfogadása

3/b Szülők etikus viselkedése :
 • Elfogadni :a csapat sikeressége fontosabb az egyéni sikereknél !
 • Elfogadni : nem lehet mindenki élsportoló, nálunk játszhat az is, aki csak mozogni 
szeret.
 • Alkoholos állapotban nem „értékeljük” sem a csapat, sem a vezetőség, sem az edző 
munkáját.
 • Bármilyen elégedetlenségünket az edzővel, vagy a vezetőséggel tudatjuk, vélt vagy 
valós sérelmeinket nem szülő társainkkal osztjuk meg.
 • Mérkőzéseken, tornákon a szurkolás a szülő feladata, az edző dönt taktikáról, 
felállásról, véleményem közlésére ott a Szülői értekezlet vagy a következő edzés.

Ezen pontok nem betartása a Tagság megszűnését eredményezi !

Az Etikai kódexben szereplőket elfogadom :   ………………………………………
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