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Kodex klubu
Sokol Brno I EMKOCase Gullivers

Morální zásady členů klubu vychází z jeho hodnot, které v obecném smyslu kladou důraz na
dva základní principy, lidskost a výchovu.

Princip lidskosti

„ … ale předseda lidový myslivosti se smál, že to je všechno pravda, ale právo a předpisy
říkají, že divokej kanec je jejich, a oni si udělají hostinu, a nám, který jsme všechno protrpěli,
nám se dostane jenom pajšl a trofeje. A zalili jsme se krví a oči se nám zkalily tou zlobou a
nespravedlností, to přeci každej musí uznat, že po lidsku, ne podle práva, ale podle lidskýho
rozumu ten kanec nemůže patřit nikomu jinýmu než nám.“

B.Hrabal - Slavnosti sněženek

Princip lidskosti jednoduše odkazuje na snahu žít v kolektivu a společnosti podle přirozených
zásad zdravého rozumu, které vedou ke spokojenému a společnému životu na základě
porozumění, přátelství, radosti, rovnosti a loajality.

Princip lidskosti tak překonává jen pouhé zohledňování pravidel. Nese v sobě výše zmíněné
pojmy přátelství, porozumění, radosti, rovnosti a loajality založené na respektu k druhému a
také respekt ke sportu, který přináší lidem možnost se lépe poznat, zlepšovat se, rozvíjet
svoje schopnosti a svoje zdraví a sdílet radost z tohoto rozvoje s ostatními a nastavit ve
sportovci pozitivní způsob myšlení. Sport v takovém smyslu je ale podmíněn tím, že bude
provozován čestně a poctivě, bez podvádění, korupce, násilí a nadměrné komercializace - to
je základní myšlenka Fair play.

U každého je také respektována jeho jedinečnost a právo na seberealizaci bez ohledu na
jeho původ, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou
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situaci a náboženské nebo politické přesvědčení. A to za předpokladu, aby současně
nedocházelo k omezení stejného práva druhých při realizaci společného cíle.

Princip výchovy

„Sport slouží společnosti tím, že jí ukazuje živé příklady vynikajících lidí.“
G.F.Will

Princip výchovy navazuje na princip lidskosti tím, že prakticky realizuje přenos a dodržování
zásad principu lidskosti v klubu. Dále v sobě obsahuje myšlenku, že výchova, ale i
sebevýchova, slouží především k rozvoji a zdokonalování jedince, nejen sportovnímu, ale i
v lidskosti. Klub v tomto navazuje na univerzální hodnotou sokolství, kterou je výchova svých
členů k všestrannému tělesnému, duševnímu a sociálnímu rozvoji osobnosti člověka. Dále k
čestnému jednání v životě, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii
a humanismu, k osobní skromnosti a úctě k rodné zemi, duchovnímu dědictví a historii
našeho národa.

Níže popsané Etické zásady trenérů, hráčů a rodičů, se věnují některým konkrétním bodům,
přičemž je bráno jako samozřejmost, že v širším smyslu obsahují i výše uvedené principy a
zásady.
Přičemž platí, že všichni členové klubu se navzájem respektují a pomáhají si při dosahování
cílů a vize klubu (přátelství, porozumění, rovnost, radost) a jsou zavázáni se chovat tak a
činit taková rozhodnutí, aby plnili své závazky vůči klubu a pomáhali rozvoji klubu v souladu
s jeho vizí a hodnotami, přitom se vyvarovali všech činností, které ohrožují dosažení
společných cílů (loajalita).

Etické zásady trenérů

Trenér je svým chováním příkladem pro své svěřence.
Trenér při výkonu trenérské činnosti dává přednost své profesionální odpovědnosti před
soukromými zájmy.
Trenér pomáhá rozvíjet potenciál sportovců podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a
vykonává svou každodenní činnost na co nejvyšší možné odborné úrovni a s co nejvyšším
možným, aktuální situaci přiměřeným, nasazením a snaží se sám neustále zlepšovat a
rozvíjet svoje dovednosti.
Trenérovo chování a jednání je neslučitelné s šířením urážek, pomluv, nepodložených
obvinění a všeho, co by mohlo vyvolat podezření z podjatosti nebo neobjektivnosti.
Trenérova činnost je neslučitelná s korupčním nebo jiným podvodným jednáním.
Trenér odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze smluvních závazků s klubem a to
v souladu s klubovými cíli, vizí a kodexem.
Trenér respektuje rozhodčí jako neoddělitelnou součást sportovního utkání a vede k tomuto
respektu i  své svěřence a spolupracovníky, přitom ale nenechá bez povšimnutí rozhodnutí
rozhodčích, u nichž může jednoznačně prokázat jejich účelovost a důkazy o tomto jednání
otevřeně předloží oprávněným složkám.
Trenér prokazuje respekt soupeři a snaží se ho porazit pouze způsoby vytyčenými
v pravidlech florbalu a v souladu s principy fair play.
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Etické zásady hráčů

Hráč se chová tak, aby byl svým chováním příkladem pro ostatní.
Hráč respektuje své spoluhráče, trenéry, rozhodčí, fanoušky a klub, snaží se podporovat
slabší a pomáhat jim, hrát tak, aby přispíval k dobré hře týmu a jednat tak, aby budoval
dobré jméno klubu.
Hráč se nesnižuje ke slovním útokům a urážkám, nesportovním faulům a k jednání
odporujícímu fair play.
Hráč se na sobě snaží neustále pracovat a zlepšovat se, za pomoci trenérů takovým
směrem, aby své schopnosti využil ve prospěch týmu a práci na sobě ke svému budoucímu
dlouhodobému rozvoji.
Hráč odpovědně a včas plní své povinnosti vůči klubu a jedná v souladu s klubovými cíli, vizí
a kodexem.
Hráč se snaží všechny své povinnosti a práci na sobě vykonávat přiměřeně samostatně s
využitím vlastní snahy, iniciativy a přijetím vlastní odpovědnosti.

Bodově:

● Hraji fair play.
● Respektuji spoluhráče, trenéry, rozhodčí a fanoušky.
● Pracuji na sobě a chci se zlepšovat.
● Hraji pro tým, ne pro sebe.
● Ctím klub, buduji jeho dobré jméno a plním si své závazky vůči němu.
● Jsem samostatný a ostatním příkladem.

Etické zásady rodičů a klubu

Rodič i činovník klubu se chová tak, aby byl svým chováním příkladem pro ostatní.
Rodič a klub chápou, že ve vzájemné spolupráci se snaží dítěti vytvořit prostředí, které mu
poskytne  pozitivní a radostné sportovní prožitky, které u něj povedou k dobrému vztahu ke
sportu a chuti se sportování účastnit a věnovat se mu po celý život.
Rodič i klub se vyhýbají tomu, aby se s dítětem nakládalo jak s malým dospělým a vkládala
se do něj očekávání, která nemůže splnit, ale přihlíží k tomu, jaké tělesné a psychologické
změny doprovázejí vývoj dítěte a na to, jaký mohou mít vliv na jeho sportovní výkon.
Rodič i klub přikládá velký význam radosti a potěšení sportovce a nevyvíjí na něj nevhodný
tlak, který by byl v rozporu s jeho právem svobodně rozhodovat o jeho účasti. S tím souvisí i
snaha netlačit na vnější motivaci dítěte používáním trestů, zastrašování, násilí, nebo
nepřiměřených finančních či jiných materiálních odměn.
Rodič i klub si je zároveň vědom toho, že sportovní tréninkový proces má určité cíle a
postupy, které je nutné respektovat a že ve sportu je obsaženo i soutěžení a vzájemné
poměřování sil a že jedním z cílů je i podávání nejvyšších možných výkonů.
Dosahování maximálních výkonů je ale vyváženo výše uvedenými zásadami dlouhodobého
rozvoje a cíle, radosti ze sportu, respektu správného vývoje a svobodného názoru a
rozhodování sportovce.
Rodič respektuje cíle, vize a kodex klubu a vstupem svým a svého dítěte do klubu s nimi
potvrzuje souhlas.
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Rodič se zavazuje plnit odpovědně a včas všechny závazky vůči klubu a klub se zavazuje
vytvořit takové prostředí, aby co nejlépe uspokojil požadavky všech jeho členů.

Bodově rodiče:

● Podporuji své dítě v jeho sportování tak, aby mělo ze sportu radost.
● Podporuji vnitřní motivaci dítěte, ne vnější.
● Dítě není malý dospělý.
● Nemám od dítěte nereálná očekávání.
● Naslouchám dítěti a respektuji jeho rozhodnutí.
● Respektuji trenéry a tréninkový proces, kterého jsou garantem.
● Odpovědně a včas plním své závazky vůči klubu.
● Vždy ve všech případech podporuji princip fair play.
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