
 

 

Temeljem prijedloga Saveza Sportova Grada Rovinja-Rovigno, Izvršni odbor udruge Streljački Klub 

Rovinj, na svojoj 1/20 sjednici održanoj dana 17.02.2020. godine donosi, 

 

Kodeks ponašanja u sportu Grada Rovinja-Rovigno i Streljačkom Klubu Rovinj 

 

Pravila ponašanja u sportu omogućavaju svim sudionicima uživanje u sportu uz istovremeno 

poštivanje različitih uloga. S obzirom da je dobrobit sportaša zajednički cilj trenera i roditelja, važno je 

poštivati različite uloge koje oni imaju u sportskom životu sportaša. Treneri imaju ključnu ulogu u 

sportskom razvoju sportaša dok je glavna uloga roditelja emocionalna podrška. Osim emocionalne 

podrške, roditelji u velikoj mjeri sudjeluju u organizaciji (dolasci na treninge i utakmice) te brizi o 

potrebnoj opremi sportaša. 

Kodeks ponašanja služi kao podsjetnik na poštivanje i razumijevanje sudionika u sportu, koje 

doprinosi pozitivnoj atmosferi na treninzima i utakmicama. 

 

U nastavku slijede pravila ponašanja za sve sudionike u sportu navedena ovim redoslijedom: 

KODEKS PONAŠANJA SPORTAŠA 

KODEKS PONAŠANJA TRENERA 

KODEKS PONAŠANJA RODITELJA 

KODEKS PONAŠANJA SPORTSKIH DJELATNIKA 

KODEKS PONAŠANJA GLEDATELJA 

 

 

 

 



 

 

KODEKS PONAŠANJA SPORTAŠA 

 

• Prema svim sudionicima u sportu postupat ću s poštovanjem i uvažavanjem te ću pritom  
korisititi prikladne riječi i ton glasa. 

• Neću omalovažavati i ponižavati protivnike prije, za vrijeme i nakon utakmice. 

• Poštivat ću odluke sudaca i prigodno se ponašati u komunikaciji s njima. 

• Na svakom treningu i utakmici podržavat ću sportski i fair play stav te isto promicati kod 
suigrača, trenera i roditelja. 

• Prema svim sudionicima pristupam s uvažavanjem bez obzira na njihov spol, rasu ili religiju. 

• Neću koristiti nedopuštena sredstvu u svrhu poboljšanja rezultata. 

• Surađivat ću s medicinskim osobljem u svrhu očuvanja svojeg zdravlja. 

• Na svaki trening, utakmicu ili sastanak dolazit ću na vrijeme, a u slučaju kašnjenja prihvaćam 
sankcije osim ukoliko je kašnjenje opravdano (bolest, ozljeda, školske i radne obveze). 

• Kako bi postao što bolji sportaš redovito ću trenirati, davati sve od sebe na treninzima i 
utakmicama, zdravo se hraniti te slušati i učiti od trenera. 

 

 

KODEKS PONAŠANJA TRENERA 

 

• Uvijek ću imati na umu važnost vlastitog utjecaja na odgoj mladih sportaša. Svojim primjerom 
bit ću uzor mladima po pitanju sportskog i moralnog ponašanja. 

• Pohvalit ću trud i zalaganje svojih sportaša, a ne samo dobar rezultat! 

• Imat ću na umu da je glavna zadaća trenera izgraditi kvalitetne mlade ljude koji će gajiti prave 
životne vrijednosti, a ukoliko postanu vrhunski sportaši smatrat ću to dodanom vrijednošću! 

• Aktivno ću sudjelovati u prevenciji zlouporabe droge, alkohola i duhana. 

• Stručno i temeljito pristupit ću svojoj ulozi trenera te ću sve važne aspekte i pravila sporta 
prenijeti sportašima. 

• Vlastitim primjerom bit ću uzor ispravnog ponašanja svim sudionicima u sportu pa tako i 
gledateljima. 

• Neću podržavati vrijeđanje protivnika od strane ostalih sudionika u sportu te ću jasno dati do 
znanja da je takvo ponašanje za svaku osudu.  

• Poštovat ću odluku suca te ću sportaše i gledatelje poticati na isto. 

• Prije i poslije svake utakmice pozdravit ću trenera protivničke ekipe te sve suce. 

• Kritike i ispravke svojim sportašima davat ću s punim uvažavanjem, pazeći pritom na verbalno 
i neverbalnu komunikaciju! Ni na koji način neću fizički ili verbalno omalovažavati svoje 
sportaše! 



 

 

• Prilikom svakog kontakta sa sportašima imat ću na umu da je moja uloga prenijeti stručna 
znanja i razvijati njihove sportske vještine. 

• Vodit ću brigu da njihovo iskustvo na treninzima ili utakmicama bude što pozitivnije unatoč 
svim preprekama. 

• Roditeljima svojih sportaša pristupat ću suradnički, imajući na umu da je naš zajednički cilj 
dobrobit sportaša.  

 

KODEKS PONAŠANJA RODITELJA 

 

• Uvijek ću voditi računa da se moje dijete bavi sportom zbog vlastitog užitka, a ne zbog 
roditeljskih želja. 

• Svoje ću dijete ohrabrivati da se bavi nekim sportom, no ni u kojem slučaju ga neću prisiljavati 
na bavljenje sportom. 

• Bit ću podrška svojem djetetu bez obzira na ishod utakmice te ću pohvaliti njegov angažman! 

• Poticat ću svoje dijete da poštuje fair play, sportska pravila i odluke sudaca. 

• Za vrijeme utakmica bit ću u publici te se neću miješati u rad trenera. 

• Poštovat ću odluke sudaca i trenera i neću neprikladno komentirati. 

• Navijat ću za svoje dijete i momčad, ali neću omalovažavati i vrijeđati protivničku momčad. 

• Kontrolirat ću svoje reakcije imajući na umu da je u sportu sve moguće te da je glavni cilj dati 
sve od sebe. 

• Uvijek ću davati podršku trenerima, volonterima i djelatnicima kluba koji vode trening ili 
organiziraju utakmice te brinu o našoj djeci. 

• Poticat ću da trener mog djeteta bude stručno obrazovana osoba i odgovorna za rad s mladim 
sportašima te da podržava  „Etički kodeks sporta“ 

• Poštovat ću prava, dostojanstvo i osobnost mladih sportaša bez obzira na dob, spol, vjersku i 
nacionalnu pripadnost! 

 

KODEKS PONAŠANJA SPORTSKIH DJELATNIKA 

 

• Vodit ću računa da svi mladi sportaši bez obzira na dob, spol, vjersku i nacionalnu pripadnost 
imaju podjednake šanse za bavljenje sportom. 

• Uključit ću mlade ljude u proces planiranja, rukovođenja i odlučivanja o njihovim sportskim 
aktivnostima koliko god je to moguće. 

• Vodit ću računa da mladi sportaši imaju mogućnost sudjelovanja u sportu ne samo kao 
natjecatelji već i kao sportski djelatnici u drugim aspektima sporta. 

• Poticat ću sudionike u sportu da podržavaju važnost fair play-a i angažmana te da ne 
podržavaju pobjedu pod svaku cijenu! 

 



 

 

KODEKS PONAŠANJA GLEDATELJA 

 

• Poštovat ću odluke sudaca i trenera te se neću miješati u njihov rad! 

• Neću vrijeđati protivničku momčad! 

• Neću podržavati bilo koju vrstu nasilnog i neprimjerenog ponašanja od strane gledatelja, 
sportaša, trenera i sudaca te ću istu osuditi! 

• Poštovat ću jednaka prava i dostojanstvo svakog mladog sportaša bez obzira na dob, spol, 
vjersku i nacionalnu pripadnost! 

• Pružat ću podršku svojoj momčadi prije svega u vidu navijanja, ali pritom neću omalovažavati 
sudionike bilo koje momčadi! 

 

ZAKLJUČAK: 

Sport je proces kroz koji učimo i razvijamo svoju sportsku izvrsnost, a natjecanje je pokazatelj koliko 
smo do sada napredovali i koliko još trebamo naučiti.  

Na taj način utječemo na razvoj djece sportaša te ih potičemo da se kroz sport razviju u kvalitetne 
mlade ljude s vlastitim karakterom. 

„Ja igram – ti me podržavaš!“ 

 

 

Rovinj-Rovigno, 17.02.2020. 

Predsjednik 

Moris Popović 

  

 
                                                              

 


