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VšĮ FUTBOLO MOKYKLOS “ATEITIS”

ETIKOS KODEKSAS
(priedas prie Sporto mokymo sutar7es)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
VšĮ Futbolo mokyklos “Atei7s” e7kos kodeksas nustato futbolo užsiėmimus
lankan7ems vaikams, jų tėvams/ globėjams tam 7kras elgsenos taisykles futbolo užsiėmimų
ar varžybų metu.
2.
E7kos kodeksas parengtas, atsižvelgiant j Lietuvos futbolo federacijos
rekomendacijas, kurios a77nka FIFA „Code of Ethics" propaguojamas vertybes, vadovaujan7s
kitu šalių gerosios prak7kos pavyzdžiais.
3.
Šio e7kos kodekso 7kslas yra sukur7 moralinių ir bendražmogiškų vertybių laikymosi
sistemą, kuri a77ktų futbolo žaidimo kaip socialinio reiškinio propaguojamas vertybes.
4.
E7kos kodeksas skirtas dviems auditorijoms: futbolo užsiėmimus lankan7ems
vaikams, jų tėvams/ globėjams.

II. ETIKOS KODEKSAS FUTBOLO UŽSIĖMIMUS LANKANTIEMS VAIKAMS
5. Žaiskite dėl pa7es žaidimo džiaugsmo, o ne dėl noro įsiteik7 treneriams ar tėvams.
6. Visada prisiminkite, jog futbolo žaidimo 7kslas yra gerai praleis7 laiką, pagerin7 savo
įgūdžius ir jaus7s gerai tarp kitų.
7. Žaiskite pagal žaidimo taisykles, laikykitės žaidimo „Fair Play" taisyklių.
8. Visada gerbkite ir priimkite teisėjų sprendimus.
9. Gerbkite savo varžovą, kad ir koks jis būtų. Rodykite jam pagarbą, nepriklausomai nuo
varžovo atsako.
10. Bendradarbiaukite su treneriu, komandos draugais ir net varžovais ne 7k aikštelėje,
bet ir už jos ribų.
11. Žaidimo metu nevartokite necenzūrinių žodžių, nerodykite nepadorių gestų,
nedemonstruokite paniekos ar nepagarbos.
12. Niekada specialiai netraumuokite savo oponento dėl rezultato ar kitų savanaudiškų
paskatų.
13. Pasibaigus varžyboms, bū7nai padėkokite varžovams, jų treneriui, teisėjui,
sirgaliams.
14. Laimékite su šypsena, tačiau mokėkite ir oriai pralaimė7.

III. ETIKOS KODEKSAS FUTBOLO UŽSIĖMIMUS LANKANČIŲ VAIKŲ TĖVAMS/ GLOBĖJAMS
15. Leiskite savo vaikui žais7 ir mėgau7s žaidimu taip, kaip nori Jūsų vaikas ir komandos
treneris, o ne Jūs.
16. Prisiminkite, jog vaikas žaisdamas futbolą aikštéėe negali vienu metu vykdy7 kelivų
nurodymų — trenerio, Jūsų ir savo pa7es sprendimų, nes nurodymai gali bū7 labai skir7ngi.

17. Pasi7kėkite komandos treneriu, leiskite jam dirb7, o Jūs mėgaukités vaiko žaidimu.
18. Ska7nkite ir palaikykite vaiką, o kri7kuokite ska7nančiai ir pozityviai. Kri7kuodamas
nešaukite.
19. Niekada neišjuokite, nežeminkite dėl padarytos klaidos ar pralaimėjimo 7ek savo, 7ek
varžovų komandos vaikų.
20. Pagirkite vaiką už pastangas, net jei ir nepavyko pasiek7 norimo rezultato.
21. Atminkite, jog Jūsų elgesį su teisėju ar varžovu kopijuos ir Jūsų vaikas. Būkite jam
deramas pavyzdys.
22. Susipažinkite su futbolo žaidimo vertybėmis ir stenkitės perteik7 jas savo vaikui,
ska7nkite jj laiky7s žaidimo taisyklių ir „Fair Play" principų.
23. Nevartokite alkoholiniu gėrimų, narko7nių medžiagų ir nerūkykite futbolo aplinkoje
— toks pavyzdys vaikui yra netoleruo7nas.
24. Rodykite deramą pagarbą futbolo aplinkoje dirban7ems savanoriams ar pagalbiniams
darbuotojams, nepriklausomai nuo Jūsų pasitenkinimo jų darbo kokybe — dažnai jie dirba
be jokio atlygio Jūsų vaiko labui, aukodami savo laisvalaikj.
25. Jei komandos treneris nepageidauja tėvų treniruotėse, gerbkite šį norą ir paisykite jo.
26. Nepamirškite, jog žaidimo metu draudžiama stebin7ems asrnenims įei7 į aikštės
erdvę, nebent Jūsų pagalbos paprašytų komandos treneris.
27. Aptardami vaiko rezultatus su komandos treneriu, visada jver7nkite, ar Jūsų pokalbį
girdi Jūsų ir ki7 vaikai.
28. Niekada nesureikšminkite savo vaiko komandos rezultato ir nelaikykite jo svarbesniu
už galimybę vaikui gerai praleis7 laika žaidžiant futbolą, moky7s ir tobulė7.

