Codul de etică al rugby-ului românesc

Codul de etică al rugby-ului românesc
INTRODUCERE
Rolul acestui cod este:


de a readuce elementele de bucurie şi satisfacţie în rugby-ul practicat de
juniori şi copii.



să-i facă pe adulţi conştienţi de faptul că tinerii joacă pentru satisfacţia
personală şi nu neapărat pentru a-i satisface pe ei, sau pe cei de aceeaşi
vârstă cu ei.



de a îmbunătăţi condiţia fizică a tinerilor, încurajând participarea la jocul de
rugby, făcându-l mai atractiv, sigur şi plăcut.



de a reaminti în permanenţă antrenorilor, arbitrilor, părinţilor că rugbyul
trebuie administrat şi predat (învăţat) pentru binele tinerilor care doresc să-l
practice. Este jocul lor.

CODUL ORGANIZATORULUI
1. Asiguraţi-vă că veţi pune la dispoziţia tuturor oportunităţi egale de participare
pentru jocul de rugby, indiferent de aptitudini.
2. Nu permiteţi ca jocul să devină o distracţie pentru spectatori.
3. Echipamentul şi facilităţile trebuie să fie adecvate nivelului de vârstă al
tinerilor jucători.
4. Regulamentul şi durata programelor trebuie să aibă în vedere vârsta şi
nivelul de maturitate al tinerilor jucători.
5. Nu uitaţi că se joacă pentru joc. Minimalizaţi importanţa premiilor.
6. Distribuiţi codul de etică spectatorilor, antrenorilor, jucătorilor, arbitrilor,
părinţilor şi profesorilor.
7. Asiguraţi-vă că părinţii, antrenorii, sponsorii, medicii şi participanţii înţeleg
autoritatea şi responsabilitatea lor pentru fair-play-ul în rugby.
8. Puneţi la dispoziţie cabinete metodice pentru îmbunătăţirea standardelor
antrenorilor şi arbitrilor, cu accent pe sportivitate şi dezvoltarea unor bune
calităţi tehnice.
9. Asiguraţi o supraveghere permanentă.
10. Comportaţi-vă
participanţii.

de aşa manieră încât să fiţi un exemplu pentru toţi
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ÎNDATORIRILE MANAGERULUI
1. Încurajaţi părinţii să manifeste un interes activ în privinţa echipei.
2. Încurajaţi părinţii şi suporterii să discute cu spectatorii echipei adverse.
3. Încurajaţi suporterii să laude jocul bun al ambelor echipe.
4. Descurajaţi spectatorii să facă opinie separată, să fie părtinitori.
5. Oferiţi sprijin organizatoric antrenorului.
6. Fiţi la zi cu cerinţele rugbyului şi cu problemele cu care se confruntă echipa.
7. Aveţi grijă de jucătorii accidentaţi.
8. Asiguraţi-vă că jucătorii ştiu de meciurile de selecţie pentru loturile naţionale
şi, dacă sunt selecţionaţi, asiguraţi-vă că ei sunt conştienţi de obligaţiile lor.
9. Transmiteţi prin telefon, la timp, rezultatul jocului persoanei desemnate.
10. Verificaţi formele de joc ale jucătorilor din echipa voastră.
11. Dacă un component al echipei este eliminat de arbitru, aveţi grijă ca jucătorul
să fie prezent la comisia juridică şi însoţiţi-l.
12. Legitimarea jucătorilor.
13. Aveţi grijă ca jucătorii, părinţii şi oficialii să fie informaţi asupra tuturor
festivităţilor.
14. Participaţi la şedinţele antrenorilor atunci când antrenorul nu o poate face.
15. Insistaţi asupra stadardului de comportare a echipei atât pe teren cât şi în
afara acestuia.
16. Fiţi un exemplu din punct de vedere al comportamentului.
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CODUL ANTRENORULUI
1. Ţie îţi revine responsabilitatea pentru echipă şi suporterii et. EXERCIT-O !
2. Fii rezonabili în cerinţele privind timpul, energia şi entuziasmul tinerilor
jucători. Nu uita că ei au şi alte interese privind utilizarea timpului.
3. Învăţaţi-i pe jucători că regulamentul de joc reprezintă o înţelegere reciprocă
pe care nimeni nu trebuie să o încalce.
4. Aveţi grijă ca toţi jucătorii să beneficieze de un joc. Jucătorii “medii” au nevoie
şi merită timp egal de joc.
5. Nu uita că tinerii jucători joacă pentru distracţie şi pentru a se simţi bine şi
câştigarea unui joc este numai o parte din aceasta. Nu ridiculiza şi nu ţipa
niciodată la jucători dacă au făcut greşeli sau au pierdut un meci.
6. Programarea şi durata antrenamentelor şi jocurilor trebuie să aibă în vedere
nivelul de maturitate al jucătorilor.
7. Promovează respectul echipei faţă de aptitudinile adversarilor, precum şi faţă
dedeciziile arbitrilor şi ale antrenorilor adverşi.
8. Urmează sfatul medicului pentru a stabili momentul în care un jucător
accidentat poate juca din nou.
9. Nu uita că tinerii jucători au nevoie de un antrenor pe care să-l poată
respecta. Fii generos cu laudele atunci când sunt meritate şi dă un bun
exemplu.
10. Fii mereu informat în privinţa noilor metode de antrenament şi de dezvoltare
şi promovare a tinerilor.
11. Încurajează jucătorii să-şi dezvolte tehnicile de bază şi evită
supraspecializarea în jocul poziţional în primii lor ani de formare.
12. Crează oportunităţi de a preda sportivitatea, aşa cum o faci şi în predarea
tehnicilor de bază.
13. Ai grijă ca eforturile privind îmbunătăţirea tehnicilor şi sportivitatea să fie bine
apreciate.
14. Nu uita că jucătorii sunt şi elevi, deci fii rezonabil în solicitările tale privind
energia şi entuziasmul lor.
15. Ai grijă ca învăţarea tehnicilor şi activităţile în joc lejer au prioritate faţă de
competiţiile cu o structură rigidă, pentru jucătorii foarte tineri (pentru copii).
16. INSISTĂ ASUPRA FAIR-PLAY-ULUI, nu tolera antijocul, bătaia şi limbajul
vulgar. Fii pregătit să elimini un jucător care a comis o infracţiune.
17. Descurajează discuţiile excesive de pe teren.
18. INSISTĂ asupra disciplinei jucătorilor.
19. Fii un bun exemplu prin propriul comportament.
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CODUL JUCĂTORILOR
1. Jucaţi pentru “plăcere”, nu doar pentru a face plăcere părinţilor sau
antrenorului.
2. Respectaţi regulamentul de joc.
3. Nu comentaţi niciodată deciziile arbitrilor. Lăsaţi-l pe căpitan sau pe antrenor
să pună întrebările necesare.
4. Controlaţi-vă temperamentul, nu ţipaţi.
5. Munciţi la fel de intens pentru voi şi pentru echipă, performanţele vor avea
numai de câştigat.
6. Fiţi un bun sportiv. Aplaudaţi jocul bun, fie că este ale echipei voastre, fie că
este al adversarilor.
7. Trataţi toţi jucătorii aşa cum aţi vrea să fiţi trataţi. Să nu aveţi altercaţii cu ei
sau să profitaţi de ei.
8. Nu uitaţi că obiectivele jocului sunt să vă distraţi, să vă perfecţionaţi tehnicile
şi să vă simţiţi bine. Nu vă daţi în spectacol sau nu încercaţi să obţineţi cele
mai multe puncte cu orice mijloace.
9. Cooperaţi cu antrenorul, coechipierii, arbitrul şi adversarii, fiindcă fără ei nu
există acest joc.

CODUL ARBITRULUI
1. Aveţi grijă ca “spiritul jocului” pentru tinerii jucători să nu se piardă printr-un
arbitraj excesiv.
2. Acţiunile spun mai mult decât cuvintele. Aveţi grijă ca atât pe teren, cât şi în
afara lui comportarea voastră să fie consecventă cu principiile sportivităţii.
3. Lăudaţi ambele echipe pentru jocul bun dacă această laudă este meritată.
4. Fiţi consecvent, obiectiv şi politicos.
5. Condamnaţi antijocul intenţionat ca fiind nesportiv, păstrând astfel respectul
pentru fair-play.
6. Vorbiţi public despre schimbarea regulamentului, ceea ce va consolida
autoritatea dumneavostră.
7. Fiţi mereu informat asupra noilor metode de arbitraj.
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CODUL PĂRINŢILOR
1. Nu obligaţi un tânăr care nu doreşte să joace rugby să o facă.
2. Nu uitaţi, tinerii se implică în rugby pentru plăcerea lor, nu a voastră.
3. Încurajaţi copilul să respecte regulile.
4. Învăţaţi copii că efortul onest este la fel de important ca şi victoria, în aşa fel
încât rezultatul fiecărui joc să fie acceptat fără dezamăgire.
5. Transformaţi înfrângerea în vicorie, ajutându-i pe tineri să lucreze la
perfecţionarea tehnicilor şi pentru sportivitate. Nu ridiculizaţi şi nu ţipaţi la
copii când fac o greşeală sau pierd un meci.
6. Nu uitaţi că tinerii învaţă cel mai bine pe bază de exemple. Aplaudaţi jocul
bun al echipei voastre şi al adversarilor.
7. Nu comentaţi public deciziile arbitrilor şi nu vă îndoiţi de onestitatea lor.
8. Sprijiniţi toate eforturile de eliminare a limbajului vulgar şi ultrajului.
9. Recunoaşteţi valoarea şi importanţa antrenorilor şi arbitrilor voluntari. Ei îşi
răpesc din timpul liber pentru crearea de activităţi recreaţionale pentru tineri.

CODUL SPECTATORULUI
1. Nu uitaţi că tinerii practică un sport organizat pentru plăcerea lor. Ei nu se
află acolo pentru a vă amuza şi nici nu sunt „Stejari” în miniatură. Dar pot
ajunge.
2. Comportaţi-vă cât mai corect. Nu folosiţi un limbaj vulgar şi nu hărţuiţi
jucătorii, antrenorii sau arbitrii.
3. Aplaudaţi jocul bun al echipei voastre şi al celei vizitatoare.
4. Arătaţi respect faţă de adversarii echipei voastre. Fără ei nu aţi avea cu cine
să jucaţi.
5. Nu ridiculizaţi sau certaţi un jucător pentru că a făcut o greşeală în timpul
unui meci.
6. Respectaţi deciziile arbitrilor.
7. Încurajaţi jucătorii să respecte regulamentul de joc.
8. VIOLENŢA: NU POATE FI ACCEPTATĂ sub nici o formă.

Împreună ne vom bucura de un rugby mai bun.
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