
 

 

BISFed Etický kodex trenéra 

______________________________________________________________________________ 

 

Trenéři jsou klíčem k zavedení etiky ve sportu boccia. Pojetí etiky a postoj trenéra přímo ovlivňuje chování hráčů pod 
jejich dohledem. Od trenérů se proto očekává, že budou věnovat pozornost morálním aspektům svého chování. 

Trenéři si musí být vědomi, že téměř všechna jejich rozhodnutí a strategické cíle, mají etické důsledky. 

Je přirozené, že vítězství představuje pro trenéry základní touhu. Účelem etického kodexu není popřít cíle trenérů, 
nýbrž odstup od přístupu „vyhrát za každou cenu“. Vyšší odpovědnost se vyžaduje od trenérů zapojených do trénování 
začínajících hráčů. Zdraví, bezpečnost, dobré životní podmínky a morální výchova začínajících hráčů jsou prioritou 
před úspěchem či reputací klubu, školy, trenéra nebo rodiče. 

Níže je uveden kodex chování všech osob zaujímajících trenérskou funkci: 

1. Trenér projevuje kontrolu, úctu a profesionalitu sportovcům, spoluhráčům, funkcionářům, trenérům, 
administrátorům, rodičům, divákům a všem ostatním účastníkům sportovních akcí. 

2. Trenér staví dobrý pocit a bezpečnost každého hráče a týmu nad všechny ostatní aspekty, včetně rozvoje 
sportovního výkonu. 

3. Trenér dodržuje všechny pokyny stanovené BISFed a národní členskou organizací pro sport boccia. 
4. Trenér vytváří s hráči a asistenty vhodné pracovní vztahy, založené na vzájemné důvěře a respektu. 
5. Trenér se nikdy nesnaží získat osobní prospěch či odměnu. 
6. Trenér hráče povzbuzuje a vede k přijetí odpovědnosti za své chování a sportovní výkon. Trenér je odpovědný za 

náplň sportovní činnosti, kterou řídí tak, aby odpovídala věku, vyspělosti a schopnostem hráče. 
7. Trenér si vždy s hráči ujasní, co od nich očekává a hráči ví, co oni mohou očekávat od svého trenéra.   
8. Trenér spolupracuje s dalšími specialisty (např. s jinými trenéry, rozhodčími, sportovními vědci, lékaři, 

fyzioterapeuty), v nejlepším zájmu svého hráče. 
9. Trenér podporuje kladné stránky sportu a nikdy neomlouvá porušení pravidel hry, nesportovní chování či 

porušování nařízení a předpisů. 
10. Trenér nikdy nevykonává sportovní činnost pod vlivem alkoholu či drog. 
11. Trenér se zdržuje jakékoli formy osobních útoků vůči sportovcům, trenérům a dalším, včetně nevhodného 

slovníku či fyzického a emocionálního zneužívání. 
12. Trenér dodržuje dané zásady a postupy BISFed a národní členské organizace, týkající se: 

 

a. Anti-Corruption (Bribery) Policy – protikorupční politiky 

b. Anti-Corruption (Sports Betting) Policy – sázení na sport 

c. Anti-Doping Policy – antidopingových směrnic 

d. Data Protection Policy – ochrany osobních údajů 

 

6 ASPEKTŮ PODPORUJÍCÍCH ETICKÝ KODEX TRENÉRA 

 

KOMPETENCE Vzdělávání trenérů.  

DŮVĚRYHODNOST Respekt k dodržování pravidel důvěrnosti; důvěra ve sportovce.  

RESPEKT Rozhodnutí, pravidla, sliby, závazky, soukromí. 

FÉROVOST                Stejné příležitosti pro každého sportovce, žádné používání zakázaných látek nebo metod. 

PÉČE Stabilita fyzického a emočního stavu sportovců, integrita věrná vlastním hodnotám a činům. 

ODPOVĚDNOST Pro rozvoj sportovce, pro rozvoj trenéra samotného. 
 

 

Já, ......................................................................................................., souhlasím s dodržováním těchto zásad. 
 

Jméno trenéra ……………………………………………………………………………………………………………. (hůlkovým písmem) 

Podpis  ………………………………………………………………………… 

Datum  …………………………………… 


