Etický kodex
CZ Majorettes z.s.
Každý soutěžící se chová eticky, sportovně a způsobem, jaký očekává
od ostatních.
Každý soutěžící by měl být dobrým vítězem, ale i poraženým
(přijmout výhru i prohru)

Etická pravidla pro členy spolku:
•

Snažte se být maximálně pozitivní, spravedliví a vstřícní. I negativní kritika však
může být přínosná. Nikdy ale nebuďte vulgární a v žádném případě nikoho
neurážejte a neponižujte. Zdůrazňujte to, co se má udělat, a ne to, co udělat
nelze.

•

Člen spolku se chová za každých okolností sportovně, profesionálně a loajálně.

•

Člen spolku respektuje rozdíly v názorech i praktické činnosti kolegů i v případě,
že se s nimi neztotožňuje.

•

Členové spolku se vzájemně respektují, nevytvářejí mezi sebou a týmy rivalitu.

•

Člen spolku respektuje znalosti, zkušenosti a výsledky svých kolegů a ostatních
odborných pracovníků, vykonává a prohlubuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje
kvalitu své trenérské odbornosti.

•

Kritické připomínky k názorům či činnosti svých kolegů vyjadřuje v takových
situacích a takovým způsobem, aby neposkytl třetím osobám možnost
posuzovat činnost kolegů v nesprávných souvislostech.

Chování trenéra ve vztahu ke svým svěřenkyním/svěřencům:
•

Trenér je svým chováním příkladem pro své svěřence.

•

Trenér vede svěřence k vědomí odpovědnosti za sebe samé.

•

Trenér jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých svěřenců.

• Trenér pomáhá rozvíjet potenciál dětí podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Pro všechny dospělé při soutěžích i mimo ně:
•

Případné pochybení rozhodčích nijak nekomentujte. Nespravedlnost ke sportu i životu
patří.

• Kontrolujte své emoce. Pokud se to přece jenom nepodaří a dopustíte se nevhodného
chování, omluvte se.

Etická pravidla pro porotce:
•

Porotci hodnotí v souladu s pravidly CMA podle svého nejlepšího „svědomí a vědomí”.

•

Porotce respektuje své kolegy, vyhýbá se nevhodným poznámkám o nich i členech
organizačního štábu.

•

Porotce nesmí jakýmkoli způsobem znevažovat mažoretky ani trenéry.

•

Porotce nesmí být během soutěží pod vlivem alkoholických nápojů, omamných
a psychotropních látek; během soutěží se vyhýbá požívání těchto nápojů i látek.

•

Porotce se chová vždy reprezentativně a profesionálně, je vhodně oblečen.

•

Porotce se během soutěže nesmí kontaktovat s mažoretkami ani trenéry, nesmí během
soutěže mažoretkám ani trenérům jakýmkoli způsobem (gesta, mimika apod.)
poskytovat žádné informace, které souvisí s průběhem soutěže a jeho hodnocením.

•

Porotce během hodnocení nepoužívá mobilní telefon, fotoaparát ani videokameru.

•

Porotce se nesmí účastnit hodnocení v jiné asociaci.

Etická pravidla pro vedoucí týmů, trenéry, asistenty ve
vztahu k asociaci CMA:
•

Vedoucí týmu a trenér příkladně reprezentuje svou asociaci zejména tím, že se chová
za každých okolností sportovně, profesionálně a loajálně.

•

Vedoucí týmu a trenér za žádných okolností nepomlouvá a nehaní svou asociaci, její
představitele a členy.

•

Vedoucí týmu a trenér se v případě jakýchkoliv nejasností a sporných záležitostí obrací
přímo na představitele své asociace a neřeší je s jinými zainteresovanými
či nezainteresovanými stranami bez vědomí asociace.

•

Skupina, která získala nominaci a účast na ME nebo MS v asociaci CMA, nemůže tuto
nominaci ani účast odmítnout z důvodu účasti na soutěži jiné asociace

