Koncept Beachklubu Pankrác



Pomáháme vychovávat dobrého člověka s férovým přístupem k trenérům,
rodičům, spoluhráčům, protihráčům a okolí vůbec



Vedeme k jednání v duchu fair play



Podporujeme přátelství







Na prvním místě je hráč - hráč je především člověkem, teprve potom
volejbalistou
V první řadě nejde o výsledky, ale o sportovní růst dětí - nejdůležitější je,
aby děti dělaly pokroky a hra je naplňovala
Snažíme se o optimální souhru trojúhelníku rodič – hráč - trenér

„Výchova je čas, který ztrácíme, abychom jej později získali“.

Kodex trenéra


Jednám v duchu fair play



Trénuji plážový volejbal formou zábavy



Chovám se eticky, morálně a jsem loajální ke kolegům, oddílu a rodičům



Motivuji, podporuji a podržím hráče i v době či situaci, když se mu nedaří



Na hráče křičím jen v případě nebezpečí, nenadávám mu, neurážím jej,
neshazuji - respektuji jej jako osobnost s ohledem na věk



Jsem vzorem pro hráče a chovám se tak, aby si mě vážili



Respektuji nastavená pravidla klubu





Pracuji na svém pracovním rozvoji, absolvuji trenérské kurzy, sleduji tréninky
kolegů a radím se s nimi
Vyžaduji zpětnou vazbu a umím ji přijmout

Kodex hráče
















Za všech okolností se chovám slušně, přátelsky a sportovně - vždy slušně pozdravím a poděkuji
Snažím se stravovat zdravě – vyhýbám se fast food restauracím
Svým pozitivním chováním a jednáním reprezentuji klub nejen na hřišti, ale i ve škole a na
veřejnosti
Plně respektuji svého trenéra a ostatní zodpovědné pracovníky klubu
Respektuji své spoluhráče a podílím se na vytváření přátelské atmosféry v rámci svého týmu i
klubu
Nerozumím-li něčemu nebo s něčím nesouhlasím, mám právo konzultace se svým trenérem,
šéftrenérem, popřípadě jiným zodpovědným pracovníkem klubu, předpokladem je slušná
forma dotazu a doba nenarušující tréninkový proces či zápas
Oslovuji trenéra dle dohody, když nevím tak nejlépe: „Trenére“
Chodím včas, věci si připravuji sám, jsem zodpovědný sám za sebe
V tréninku poslouchám pokynů trenéra a neohrožuji svou ani spoluhráčovu bezpečnost
V tréninku pracuji na plno
Chodím pravidelně na tréninky a v případě, že nemohu přijít, včas se řádně omluvím
Hraji fair play, jsem slušný k rozhodčímu, spoluhráčům a protihráčům

Kodex rodiče



Respektuji rozhodnutí trenéra
Společně s trenéry jsme partnery, kteří děti vychovávají a učí, jeden bez
druhého nic nedokážeme



Fandíme, podporujme a chválíme své děti



Dbáme na správnou životosprávu našich dětí, stravu, spánek a pitný režim







Pokud je na kurtu trenér, nevyjadřuji se negativně k herním situacím, ani
dětem, neradím, co v které situaci dělat - cílem je, aby děti dokázali sami
vyhodnotit herní situace a při hře vnímali pokyny trenéra
Nezpochybňuji autoritu trenéra před dítětem, pokud mám pocit, že trenér
dělá něco špatně, řeším to přímo s ním
Nevyjadřuji se negativně o činnosti klubu na veřejnosti a internetových
stránkách, pokud si myslím, že je něco špatně, řeším to primárně s trenéry a
následně s vedením klubu

