NOGOMETNI KLUB ŠMARJE PRI JELŠAH
Kolodvorska ulica 11, 3240 Šmarje pri Jelšah
T: 03 582 11 32 E: nksmarjeprijelsah@gmail.com

Davčna št.: 47678453
Matična št.: 5811198000
TRR: SI56 6100 0001 4066 608

KODEKS OBNAŠANJA TRENERJEV
TRENER:
1. Opravlja v klubu strokovno in pedagoško delo.
2. Je svoje znanje dolžan prenašati na igralce.
3. Spoštuje in uresničuje dogovorjene obveze in naloge, ki so zapisane v pogodbi s
klubom ali drugače dogovorjene.
4. Se izobražuje v vseh izobraževalnih oblikah, ki jih organizira ZNTS ali klub.
5. Mora imeti pozitiven odnos do igralcev, članov organov kluba in kluba.
6. Nikoli ne izkazuje podcenjujočega ali poniževalnega odnosa do igralcev, drugih
trenerjev, gledalcev, članov organov kluba in nasprotnih ekip.
7. Igralce seznani s pravili kluba in hišnim redom.
8. Skrbi za varnost igralcev (ustreznost vaj, ustrezne razmere ipd.).
9. Hkrati tudi vzgaja mlade, uporablja in dovoljuje besedišče in ton govora ter
obnašanje, ki so primerni pedagoškemu procesu.
10. Se na vodenje treninga in tekme ustrezno pripravlja (načrt dela, sistematičen
pristop).
11. Pride pravočasno, da pripravi vse pripomočke in ob uri prične s treningom ter ima
ustrezno opremo.
12. Skrbi, da so pripomočki vedno pospravljeni na ustreznem mestu. V primeru
poškodb pripomočkov to sporoči vodstvu.
13. Je odgovoren, da se garderoba po treningu in tekmi zapusti urejena.
14. Uredi zamenjavo oz. dogovor o spremembi termina v primeru, da je upravičeno
odsoten.
15. Daje natančna in jasna navodila, po možnosti s praktičnim prikazom.
16. Vodi evidenco prisotnosti igralcev na treningih.
17. Spremlja napredek posameznikov (testiranje, zabeležke).
18. Pri mlajših selekcijah ustrezno prilagaja delo (vezalke, pumpanje žoge, več
odmorov, več elementarnih iger, itd.).
19. Za vprašanja in pogovore je na voljo po koncu treninga. Pogovor poteka v
klubskih prostorih.
20. Izogiba se sporom s sodniki, delegati in drugimi uradnimi osebami v času tekem.
21. Ne uporablja medijev in rezultatov igralcev oz. ekipe za osebno dokazovanje.
22. S svojim obnašanjem in delom krepi in varuje ugled kluba.
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