Nogometni klub Tolmin
Ulica padlih borcev 1D, 5220 Tolmin

PRAVILA (KODEKS) OBNAŠANJA V
NOGOMETNI ŠOLI HIDRIA TOLMIN (NŠ HT)

TRENINGI:
1. Treningi potekajo v vsakem vremenu. O morebitni odpovedi vas obvesti trener.
2. Staršem vstop v garderobe in na igrišče, razen izjemoma, ni dovoljen.
3. Uporaba mobilnih telefonov v garderobi ni dovoljena.
4. Trener ima pravico dolžino treninga prilagoditi tekmovalnim aktivnostim.
5. Na vsakem treningu je obvezna popolna športna oprema.
6. Igralci morajo biti za treninge primerno oblečeni, upoštevajoč morebitne spremembe vremena.
7. Igralci naj pridejo na trening običajno oblečeni in se nato v garderobi preoblečejo in pripravijo za trening. Po
koncu treninga se spet preoblečejo.
8. Igralci naj bodo vsaj 15 minut pred pričetkom treninga pripravljeni za vadbo.
9. Igralci na treningih in tekmah sami skrbijo za svoje stvari.
10. Med treningom ni dovoljena nikakršna komunikacija med starši in igralci (enako velja za tekme), razen v
izjemnih primerih.
11. Za različna vprašanja in pogovore so trenerji na voljo po koncu treninga in ne tik pred ali pa celo med treningom.
Trenerje je vedno mogoče poklicati na telefon in se dogovoriti za individualni pogovor oz. sestanek.
12. Na treningih je zaželena čim večja prisotnost, saj bo le tako proces treningov učinkovit. Vsako odsotnost je
zaželeno vnaprej javiti in obrazložiti trenerju.
13. Prepovedano je nasilno obnašanje, žaljenje soigralcev, trenerjev in ostalih članov kluba, fizično obračunavanje,
ponujanje in vnos alkoholnih pijač, opiatov in narkotikov v prostore kluba ali na športna igrišča.
14. V slačilnici se mora držati dogovorjenega redu, osebna oblačila je potrebno zložiti in obesiti na obešalnike,
slačilnica se ne sme zapustiti brez dovoljenja trenerja, prav tako starši nimajo dovoljenja vstopa v slačilnico.
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15. Varovati je potrebno klubsko opremo in skrbeti za red in čistočo. Še posebej to velja za klubske prostore in
garderobe.
16. V kolikor se pravila (kodeks) obnašanja ne bodo upoštevala, ima trener vso pravico o tem obvestiti vodstvo NŠ
HT in upravni odbor kluba, ki lahko izrečeta ustrezne ukrepe.
17. Igralci morajo trenerja obvestiti o vsakem izven klubskem športnem udejstvovanju (šolska tekmovanja, ulični
turnirji, nogometni kampi …) ter pridobiti njegovo dovoljenje za udeležbo.
18. Igralci oz. starši so dolžni javiti morebitne spremembe stalnega naslova, telefonskih številk, daljše odsotnosti
…
TEKME:
1. Udeležba na tekmah je obvezna. Če se igralec iz kakršnegakoli razloga tekme ne more udeležiti, mora o tem
obvestiti trenerja najkasneje dan pred tekmo. V primeru nenadne bolezni mora igralec odsotnost sporočiti zjutraj
na dan tekme.
2. Na gostujoče prvenstvene tekme je praviloma organiziran avtobusni prevoz, na turnirje pa zagotovijo prevoz
praviloma starši sami. Zborno mesto je vedno na Športnem parku Brajda, potuje se skupaj, razen če ni drugače
dogovorjeno.
3. Na vseh tekmah morajo igralci uporabljati uradno klubsko opremo.
4. Na tekmah je staršem dovoljeno navijanje, v nobenem primeru pa dajanje navodil igralcem. V nasprotnem
primeru se poda prijava staršev in igralca vodstvu NŠ HT.
5. O tem, kdo igra, o številu tekem, minutaži in igralnih mestih posameznega igralca ter o načinu igre, odloča
izključno trener, ki ne sprejema sugestij s strani staršev. V primeru nestrinjanja, je možen pogovor s trenerjem ali
vodstvom NŠ HT.
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Nogometni klub Tolmin
Ulica padlih borcev 1D, 5220 Tolmin

PRAVILNIK O NAVIJANJU IN OBNAŠANJU STARŠEV, KATERIH
OTROCI SO ČLANI NOGOMETNE ŠOLE HIDRIA TOLMIN (NŠ HT)

IZJAVA
1. Na vsaki tekmi ali treningu, ki jih bom obiskal/a, se bom dostojno vedel/la in športno vzpodbujal/a za trud,
znanje in uspeh, tako svojega otroka, kot celotne ekipe. Prav tako ne bom žaljiv/a do ekip tekmecev, njihovih
trenerjev, funkcionarjev in spremljevalcev na tribuni ter sodnikov.
2. Pri navijanju bom spoštoval/a načela FAIR PLAYA ter se po njih ravnal/a. V tej zvezi bom spoštoval/a in
upošteval/a navodila trenerjev, tehničnega vodje in ostalih odgovornih pri klubu, glede načina športnega obnašanja
in navijanja ob igrišču.
3. Zavedam se, da tudi kot navijač zastopam in predstavljam NK TOLMIN, NŠ HT in slovenski šport, tako ob igrišču,
kakor tudi izven njega.
4. V sredstvih javnega obveščanja ne bom negativno govoril/a o delu in odnosu trenerja ter članov vodstva kluba,
če morebitnega problema ne bom rešil/a na, za to ustreznih pogovorih in sestankih v okviru NŠ HT.
5. Volontersko bom po svojih zmožnostih sodeloval/a pri organizaciji in izvedbi klubskih aktivnosti in tekem, v
kolikor mi bo klub to dopuščal ali me za to prosil.
6. Pozoren/na bom na otrokovo skrb za njegovo klubsko opremo in lastnino, pri čemer mu bom po potrebi
pomagal/a. V primeru izgube, poškodovanja ali celo uničenja se zavedam moralne in materialne (denarne)
odgovornosti za nastalo škodo.
7. S svojim zgledom bom pozitivno vplival/a na otroka, soigralce in na klubske delavce ter volontersko sodeloval/a
pri promociji NŠ HT in NK Tolmin.
8. Pri vzpodbujanju otroka za nogomet, bom ohranjal/a ravnotežje med njegovimi šolskimi in športnimi
obveznostmi. Po svojih zmožnostih se bom udeleževal/a organiziranih izobraževanj s športno tematiko, namenjeno
staršem in skrbnikom.
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9. V primeru nekorektnega navijanja, žaljenja otrok, staršev, sodnikov in ostalih prisotnih na tekmi ali treningu, se
lahko tistemu ki to počne, prepove vstop na tekme NK Tolmin.
UO NK TOLMIN
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