A Csepel Öttusa és Vizi- Sport Egyesület
Etikai Kódexe

A Csepel Öttusa és Vizi- Sport Egyesület Etikai Kódexe az alapvető sportolói, versenyzői,
edzői és szurkolói erkölcsi követelmények megfogalmazásával kinyilatkoztatja tagjai számára
a sporttársakkal, edzőikkel kapcsolatos, illetve versenyeken más egyesületek versenyzőivel
szemben elvárt és követendő etikus magatartás szabályait.
Az Etikai Kódex célja, hogy az Egyesület minden sportolója megismerje a Fair play fogalmát,
mely
„A tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenféllel szemben tanúsított sportszerű
magatartás eszméje. A sport egyik legnemesebb tényezője.”
Az Etikai Kódex célja továbbá, hogy segítse az Egyesület sportolóit és edzőit, hogy
munkájukat eredményesen, sikeresen és az alapvető emberi jogok betartásával, egymás
tiszteletével végezzék.
Az Etikai Kódexben szereplő szabályok megszegése etikai vétség, mely esetén annak
elkövetőjével szemben az Egyesület Etikai Bizottsága az ügy kivizsgálását, etikai eljárás
lefolytatását, felelősségre vonást kezdeményez és hajt végre.

Általános irányelvek
Az Etikai Kódex a Csepel Öttusa és Vizi- Sport Egyesület értékrendjét rögzíti.
A viselkedési szabályok elsősorban a sportolókra és edzőikre vonatkoznak, de kötelezően
betartandók a sportolók szüleire, hozzátartozóira és a versenyeken megjelenő szurkolókra
egyaránt.
Etikai szabályok sportolóink számára
➢ A sportolás minden sportoló saját örömére, saját elhatározásából történjen.
➢ Nem csak a győzelem az, ami örömöt okozhat. Akár a meglévő képesség fejlődése,
akár a saját egyéni eredmény javulása (pl. az előző verseny eredményéhez képest)
elismert teljesítmény az edzők és a csapattársak szemében egyaránt.
➢ Csak a becsületes eszközökkel, a szabályok betartásával szerzett eredmény okozhat
igazi örömöt.
➢ Meg kell tanulni csapatjátékosnak lenni. Ez mind a váltóversenyek, mind a
csapatversenyek elengedhetetlen alapfeltétele.
➢ Nélkülözhetetlen a játékszabályok, az adott sportág meghatározott szabályainak, és a
különböző versenyek szabályainak megismerése.
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➢ Alapvető követelmény az edzők tisztelete, utasításuk, kérésük, tanácsuk egyéni
képességekhez mérten maximálisan lehetséges betartása, az edzőkkel szemben
tisztelettudó, fegyelmezett magatartás tanúsítása.
➢ Elengedhetetlen, hogy a sportoló életvitelével, szorgalmával, igyekezetével és
viselkedésével járuljon hozzá Egyesületünk hírnevének megőrzéséhez, öregbítéséhez.
➢ A sportoló fordítson megfelelő figyelmet tanulmányai folytatására, szem előtt tartva,
hogy sporttevékenységét nem végezheti a tanulmányi eredmények rovására.
➢ A sportolók körében egymás között semmilyen körülmények között nincs helye
kirekesztő magatartásnak. Nemre, életkorra, testi adottságokra, képességre való
tekintet nélkül minden csapattag egyformának tekintendő. Bármely szempontból
hátrányos helyzetű csapattag gúnyolása, megkülönböztetése tilos és súlyosan
elítélendő
➢ A sportoló társával történő konfliktus esetén haladéktalanul forduljon edzőjéhez, aki
azonnali szakszerű módon segít rendezni a helyzetet.
➢ A sportoló ne készítsen és jelenítsen meg magára, sportolói társaira, edzőire és az
Egyesületre nézve hátrányos, annak tradícióit lejárató fényképet, híreket és ne
publikáljon ilyen vagy hasonló tartalmakat a virtuális csatornákon (pl.: Facebook,
Twitter, Youtube, Videa, Google+, Pinterest..stb) Tartózkodjon az ilyen jellegű, akár
mások által közzétett tartalmakkal kapcsolatos vélemény formálástól.
Etikai szabályok az edzők számára
➢ Az Egyesület minden edzője tiszteletben kell, hogy tartsa az emberi jogokat, tudatában
annak, hogy a sportolók számára példakép, viselkedése a gyermekek számára minta
értékű.
➢ Az edzők munkájukat mindenkor hivatásként, felelősségtudattal végezzék.
➢ Az edző, segédedző soha nem vehet részt kegyetlen, embertelen, vagy megalázó
bánásmódban.
➢ Az edző a sportolóval szemben nem alkalmazhat fenyegetést, kényszert, kivéve
rendkívüli helyzet esetén, a testi épség védelme, életmentés érdekében.
➢ Az edzések, foglalkozások során az edzőnek az igazságosság, egyenlő elbánás és a
méltányosság elvét kell követnie, el kell kerülni a hátrányos megkülönböztetés minden
formáját.
➢ Nem megengedett a sportolóval szemben mások előtt kioktató, lekicsinylő hangnem,
durva szavak használata, káromkodás.
➢ Az edző a sportolóival kapcsolatban tudomására jutott egészségügyi és személyes
információkat köteles titokban tartani.
➢ Az edző a sportoló felé történő folyamatos, lehetőség szerint építő jellegű
visszajelzésekkel értékelje a sportoló teljesítményét, ugyanakkor adjon lehetőséget a
sportoló számára, hogy kérdéseivel, problémáival edzőjét felkeresse.
➢ Az egészséges életmódra való nevelés, az egészségkárosító tényezők és
magatartásokra történő figyelemfelhívás fontos eleme az edzői tevékenységnek.
➢ Az edzői munka egyik alapeleme, hogy sportolóival betartassa a sportszerű magatartás
alapvető szabályait.
➢ Az Egyesület erkölcsi követelménye, hogy edzői rendszeres ön-és továbbképzések
keretében sportági és pedagógiai tudásukat folyamatosan fejlesszék.
➢ Az edző munkája során nélkülözhetetlen a folyamatos konzultáció a többi edzővel és a
vezető edzőkkel a sportolók fejlődése érdekében.
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Etikai szabályok a szülők és a szurkolók számára
➢ A szülő minden tőle telhetőt tegyen meg annak érdekében, hogy gyermeke
sportolásának lehetősége és annak körülményei elősegítsék a sport élvezetét és az
abban való kiteljesedést.
➢ Az edzéslátogatás elősegítése, a gyermek eljuttatása az edzésekre, a rendszerességre,
pontosságra való nevelés a legfontosabb alapelemei a sport tevékenyégnek, ezért a
szülő támogassa, segítse gyermekét mindezekben.
➢ A szülők vegyenek részt a szülői értekezleteken, az Egyesület rendezvényein.
➢ A sportszerű viselkedés szabályainak ismerete a szülők számára is elengedhetetlen.
➢ Rendkívüli jelentőségű, hogy személyes példamutatással a szülő arra nevelje
gyermekét, hogy faji, nemi, képességbeli adottságokra való tekintet nélkül társaival
egyformák.
➢ Versenyeken elfogadott az Egyesület színeit és nevét viselő textíliák kifüggesztése és
viselése.
➢ Versenyeken a szülő is fordítson figyelmet arra, hogy az Egyesület egységének, a
csapattagok összetartozásának élménye megvalósuljon a versenyzők és szurkolóik
számára.
➢ A szurkoló családtag a szurkolás hangerejével semmiképpen ne zavarja a verseny
rajtját és a versenybíróság ezen irányú kérését szigorúan tartsa be.
➢ A szülő, családtag, szurkoló nem tanúsíthat olyan magatartást, mely a többi Egyesület
versenyzőiben megbotránkozást kelthet és a sportszerű szurkolással nem
összeegyeztethető.
➢ Súlyosan etikátlan bármely kommunikációs csatornán, közösségi oldalon
Egyesületünk versenyzőjéről, csapattagról, akár más egyesületről, vagy annak tagjáról
tett lekicsinylő, becsmérlő vélemény kinyilvánítása, hitelrontó kijelentés.

A Csepel Öttusa és Vízisport Egyesület elkötelezett abban, hogy sportolói, edzői és a
sportolók szülei, szurkolói megismerik, elfogadják, tudomásul veszik és betartják az Etikai
Kódexet.

Küldetésnyilatkozat

A Csepel Öttusa és Vizisport Egyesület fő feladatának tekinti, hogy az öttusa sport iránt
érdeklődő sportolók lehető legszélesebb köre számára biztosítsa a feltételeket az öttusa
összetett versenysportjának megismerésére, a folyamatos művelésére, a színvonalas
versenyzésre.
Ennek érdekében az Egyesület minden tagja számára biztosítja a teljes fizikai és mentális
felkészülés lehetőségét az örömöt jelentő sportolás és az eredményes versenyzés érdekében.

Jelen Etikai Kódexet a Csepel Öttusa és VSE elnöksége fogadta el és 2017.09.01.
napjával hatályba lépett.
A Kódexet a hatálybalépést követően elkövetett etikai vétségek esetén kell alkalmazni.

-3-

