
Etický kodex FbK Kobylisy

 

Kodex florbalového oddílu FbK Kobylisy, Tělocvičné jednoty Kobylisy, z. s., U Školské 

zahrady 430/9, 180 00 Praha 8 – Kobylisy, IČ: 00537799 (dále jen „FbK Kobylisy“ nebo „klub“ či 

„tým“) vychází ze zásady, že hra fair play na hřišti i mimo něj je zásadní pro jakoukoliv sportovní 

činnost. Neméně důležitý je respektu hráčů, dětí, rodičů, trenérů, vedení FbK Kobylisy a dalších 

zůčastněných osob. 

1. Zásady všech hráčů FbK Kobylisy 

 Hraji fair play. 

 Vyhnu se projevům a jednání, které by mohly poškodit můj klub. 

 Hraji tak, abych byl dobrým příkladem ostatním, povzbuzuji spoluhráče a pomáhám jim. 

 Znám a dodržuji platná pravidla hry, vyvaruji se vědomých nebezpečných a nesportovních 

zákroků. 

 Ztotožňuji se s cíli klubu. 

 Ctím a svým chováním reprezentuji a podporuji svůj klub.  

 Hlavní motivací je pro mě radost ze hry pro sebe, spoluhráče a pro všechny, kdo nás sledují. 

 Svou hrou přispívám k dobré hře týmu, nechávám vyniknout i herně slabší spoluhráče a své 

individuální schopnosti podřizuji celému týmu. 

 Jednám se svými spoluhráči, protihráči, trenéry, rozhodčími pořadateli, realizačním týmem, 

diváky a fanoušky vždy s ohleduplností a respektem. 

 Respektuji práva, důstojnost a hodnotu každého člověka a to samé očekávám od druhých. 

 Nesnižuji se k slovním a ani jiným útokům či urážkám na hřišti i mimo něj. 

 Bez výhrad a námitek přijmu rozhodnutí rozhodčích a případné dotazy nebo námitky nechám 

na svém trenérovi či kapitánovi. 

 Platím řádně a včas své závazky vůči klubu. 

 Sleduji stránky klubu. 

 Trenérům omlouvám svou nepřítomnost na tréninku i zápasech s dostatečným předstihem. 

 Vždy potvrzuji nominaci do zápasů s dostatečným časovým předstihem. 

 Dodržuji správnou životosprávu, zejména před zápasem a tréninkem. 

 Odsuzuji užívání dopingu a nepokusím se zvýšit svůj individuální výkon užitím zakázaných 

látek nebo nedovoleným vybavením a dodržuji všechna antidopingová doporučení.  

 Tréninku, zápasu či jiných akcích pořádaných klubem se neúčastním pod vlivem omamných a 

psychotropních či jiných látek ovlivňujících jednání člověka. 

 Vítězství a porážky přijímám s respektem a pokorou a po skončení utkání bez ohledu na jeho 

výsledek a průběh vyjádřím soupeři svůj respekt podáním ruky. 

 Na klubové akce nosím výhradně klubové oblečení. Oblečení jiného klubu je nepřípustné. 

 Neúčastním se hazardních her týkajících se mého týmu a v souvislosti s hazardními hrami 

žádným způsobem neovlivním utkání svého týmu. 

 



2. Zásady hráčů dětských a mládežnických kategorií FbK Kobylisy 

 Zdravím hlasitě dospělé, trenéry, spoluhráče i protihráče všude, ať nedělám ostudu svému 

klubu.  

 Svým dobrým chováním reprezentuji nejen sám sebe, ale i klub, jehož znak nosím v srdci. 

 Věci na trénink nebo zápas si připravuji sám a rodiče  mě pouze kontrolují. 

 Na tréninky i zápasy chodím včas. Když se mi to nepovede, tak se omluvím a vysvětlím důvod 

zpoždění.  

 Plně respektuji svého trenéra. Pokud mluví, něco nám předvádí, vysvětluje, pozorně ho sleduji, 

poslouchám a nepovídám si se spoluhráči. 

 Pokud něčemu nerozumím, nestydím se zeptat a požádat o pomoc.  

 Když se mi něco nepovede, zkuším to znovu. Nebojím se, že něco zkazím, vždyť „kdo nic 

nedělá, nic nezkazí“.  

 Nesměji a neposmívám se spoluhráči a ani soupeři, když se jim něco nepovedlo.  

 Nebojím se dát najevo radost z každé nově získané dovednosti, z povedené nahrávky, kličky, 

střely i z gólu. Neoslavuji sám, ale oslavuji společně s týmem. 

3. Zásady rodičů hráčů nejen dětských a mládežnických kategorií a fanoušků 

FbK Kobylisy 

 Dává přednost dlouhodobému a zdravému sportovnímu vývoji dítěte před vlastními ambicemi. 

 Klade důraz na správnou životosprávu dětí, nechá řádně doléčit zranění a nemoci. 

 Motivuji své dítě k poctivému tréninku. 

 Nepřehlíží a nezakrývá prohřešky dítěte. 

 Odborné věci nechává na trenérovi. Nepostává u hřiště a nevolá k sobě hráče na radu. 

Nevstupuje do prostoru střídaček a šaten, nevynucuje si zařazení svého dítěte do sestavy či na 

konkrétní post. 

 Své dítě pochválí za jeho sportovní úsilí a vždy vyzdvihne, co se mu při pobytu na hřišti 

povedlo. 

 Kdykoliv má právo dostat informaci o výkonnosti, chování a přístupu dítěte, nikoliv proč ten či 

onen hráč byl či nebyl nominován do zápasu, nebo proč ten či onen hráč hraje nebo nehraje na 

nějakém postu. 

 Pokřikování na tribuně nic nevyřeší a nikomu neprospěje, akorát poškodí klub. 

 Své výhrady řeší nejprve s trenérem, poté s hlavním trenérem a nakonec s vedením klubu. 

 Při utkáních dětem fandí a aktivně je povzbuzuje. Chce-li, aby děti hrály jako tým, měli by 

rodiče vystupovat také tak. 

 Na zápasech a turnajích nevystupuje jen za sebe nebo jen za své dítě, ale jako rodič jednoho ze 

členů FbK Kobylisy. 

 Účastní se schůzek s trenéry, popřípadě i s vedením klubu. 

 Nese plnou zodpovědnost za škodu způsobenou klubu svým úmyslným jednáním či úmyslným 

jednáním dítěte. 



4. Zásady trenérů a vedoucích FbK Kobylisy 

a) Trenér musí podat na tréninku i při zápase 100% výkon, stejně jako jeho svěřenci. 

b) Neustále se zdokonaluje v trenérské činnosti a koučinku, zúčastňuje se školení, konzultuje svou 

činnost se zkušenějšími trenéry. 

c) Dohlíží na dodržování klubové koncepce, etického kodexu a stanov klubu. 

d) Řídí se pokyny hlavního trenéra. 

e) Respektuje rozhodnutí klubového vedení. 

f) Zúčastňuje se schůzek s hráči, rodiči, ostatními trenéry i s vedením klubu. 

g) Chodí na tréninky včas a připraven, pokud se nemůže dostavit, zajistí si sám náhradní trenérské 

vedení. 

h) Trenér přistupuje ke všem svěřeným hráčům individuálně, spravedlivě a nestraně. 

i) Snaží se zlepšení výkonnosti svých svěřenců v rámci trenérské koncepce a plánů klubu. 

j) Komunikuje s rodiči ohledně sportovního vývoje dítěte, nominací a docházky na tréninky. 

k) Vždy včas zajistí nominaci na zápasy a turnaje, popřípadě kontaktuje rodiče a hráče. 

l) Informuje se ve vlastním zájmu o novinkách a změnách, která vydává Český florbal (ČfbU). 

 

Pokud s něčím nesouhlasíte nebo něčemu nerozumíte či něco nevíte, zeptejte se nás. 

V Praze, dne 25. srpna 2017  


