Vsi smo že videli starše, ki so:
•
•
•
•
•

preveč poudarjali zmago
silili svojega otroka v šport proti njihovi volji
neupravičeno kritizirali otrokove napake med tekmo
žalili igralce, trenerje ali sodnike
se pogosteje osredotočili na negativno plat igre kot pa na pozitivno

Kaj pri RZS pričakujemo od staršev








Spodbujajte vse otroke in prijateljstvo med njimi!
Kot gledalec ne žalite drugih sodelujočih in ne vpijte na svojega otroka ali na druge!
Bodite strpni do napak. Postavite se v otrokovo kožo!
Spoštujte sodnika in njegove odločitve!
Niste trenerji in pustite igro otrokom!
Pohvalite dobre poteze in poskrbite za sproščeno vzdušje in zabavo!
Naj bo otrok ponosen na vas in nudite mu oporo ne glede na uspešnost v igri!

Zato izjavljam
1. Ne bom silil otroka v šport!
2. Zapomnil si bom, da moj otrok sodeluje zaradi lastnega užitka in ne mojega!
3. Spodbujal bom otroka, da igra po pravilih in rešuje konflikte brez nasilja in sovražnosti!
4. Naučil bom otroka, da zmaga ni vse, vsaj enako pomembna sta sodelovanje in vloženi trud!
5. Poskrbel bom, da se bo otrok počutil kot zmagovalec, če bo igral pošteno!
6. Ne bom se posmehoval ali kričal na otroka, če bo napravil napako!
7. Zavedam se, da se otroci najhitreje naučijo iz tistega, kar vidijo!
8. Pohvalil bom dobre poteze domačega in gostujočega moštva!
9. Podpiral bom prepoved verbalnih in fizičnih zlorab ali nasilja v športu!
10. Spoštoval bom odločitve trenerjev, ki se posvečajo mojemu otroku!

PODPIS: _________________________

ŠPORTNIK

STARŠI

Strinjam se:

Strinjam se:

Da bom igral in tekmoval v skladu s pravili igre.

Da ne bom silil otroka v šport.

Da bom spoštoval odločitve učiteljev, trenerjev,
sodnikov in organizatorjev, toda le če te niso v
nasprotju z načeli fair playa.

Da moj otrok sodeluje zaradi lastnega užitka.

Da zmaga ni vse, enako pomembno je
sodelovanje in trud.
Da bom sodeloval, ker uživam v športu in vem, da
zmaga ni vse.
Da bom, če bom dvomil v odločitve sodnikov, to
izražal na spoštljiv način.
Da se bom primerno obnašal tako ob zmagi kot
ob porazu.
Da bom nudil otroku podporo in spodbudo ter
ohranjal ravnotežje med šolo in športom.
Da bom sodeloval po svojih najboljših močeh.

Da bom ves čas igral pošteno.

Da se učenje fair playa začne doma in da se otroci
veliko naučijo s posnemanjem odraslih.

Da bom pohvalil dobre poteze igralcev in igro
vsakogar, ki ima rad šport.

Da bom po svojih močeh širil idejo fair playa tudi
na drugih področjih.
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