
PRAVILA PONAŠANJA RODITELJA 

 

Pravila ponašanja služe kao vodič za sve što se očekuje od nas kada smo dio 
organizacije, sudionici u športu ili gledatelji na natjecanjima naše djece. 

Najbitniji elementi izgradnje karaktera i etike u sportu utjelovljeni su u konceptu 
sportskog ponašanja i šest osnovnih principa: poštovanje, odgovornost, poštenje, 
briga, povjerenje i pridržavanje pravilima i zato se se svojim potpisom obvezujem se 
na sljedeće:  

 

1. Poticat ću sportsko ponašanje pokazujući pozitivnu potporu svim klizačima, 
trenerima i službenim osobama na svakom treningu, natjecanju i testu.  

2. Stavljat ću emocionalnu i tjelesnu dobrobit moga djeteta ispred osobnih želja za 
pobjedom.  

3. Poticat ću moje dijete da kliže u sigurnom i zdravom okruženju.  

4. Obavijestit ću trenera svoga djeteta o svim bolestima i/ili fizičkim problemima koji 
bi mogli utjecati na sigurnost moga djeteta ili ostale djece. 

5. Učit ću svoje dijete da je važnije dati sve od sebe nego pobijediti kako se nikada 
ne bi osjećalo poraženo zbog rezultata natjecanja.   

6. Nikada neću vikati i/ili ismijavati svoje dijete kao niti jednog drugog sudionika 
natjecanja zbog počinjene pogreške.   

7. Trudit ću se na sve načine učiniti klizanje zabavnim i imati ću na umu da se moje 
dijete klizanjem bavi zbog svog užitka i zadovoljstva, a ne zbog mojeg.   

8. Tražit ću od svoga djeteta da se sa svim ostalim klizačima kao i trenerima, 
gledateljima i službenim osobama odnose s poštovanjem bez obzira na rasu, vjeru, 
spolnu orijentaciju ili invaliditet.  

9. Čestitat ću na trudu i zalaganju kako u pobjedi tako i u porazu, naglašavajući 
pozitivna dostignuća i učenje iz pogrešaka.  

10. Učit ću svoje dijete da sukobe rješava bez upotrebe nasilja i neprijateljskog 
ponašanja.  

11. Biti ću pozitivan uzor za svoje dijete, ali i za ostale klizače.  



12. Zahtijevat ću okruženje u kojem nema droge, alkohola te se obavezujem da neću 
upotrebljavati niti poticati ikoga na upotrebu bilo koje supstance koju zabranjuje 
zakon. 

13. Osuđivat ću i sprječavati klizače kod upotrebe bilo koje supstance koju zabranjuje 
HKS, ISU, HOO i IOC te ću zahtijevati od svih da se podvrgnu anti-doping testu koji 
navedene udruge propisuju. 

14. Neću klizačima omogućavati pristup alkoholu te ću se zalagati da se spriječi 
konzumacija alkohola na natjecanjima i događajima u organizaciji HKS-a. 

15. Poticat ću trenera/e svog djeteta da nastavi/e svoje kontinuirano obrazovanje i 
usavršavanje kroz programe koje pruža HKS kao i ostale relevantne organizacije. 

16. Poštivat ću trenera svog djeteta i neću trenirati svoje dijete niti ostalu djecu 
tijekom natjecanja i treninga budući da se to kosi s trenerovim planom rada i 
strategijom.  

17. Poštivat ću odluke službenih osoba i njihov autoritet za vrijeme natjecanja i 
testiranja te ću učiti svoje dijete ta se jednako tako ponaša. 

18. Priznavat ću vrijednost volontera i klupskih službenih osoba te im pridavati 
odgovarajuće poštovanje.  

19. Upoznat ću se s pravilima HKS-a te učiti svoje dijete da se ponaša u skladu s 
njima kako bi steklo razumijevanje i poštovanje prema pravilima natjecanja i članstva 
u Savezu. 

20. Podržavat ću protivnike svog djeteta na natjecanjima i poštivati pravo svih klizača 
da sudjeluju. 

 

Potpis_______________________ 


