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Postawa sportowa i kodeks postępowania dla wszystkich
W odbiorze i praktyce, postawa sportowa jest zdefiniowana jako te cechy, które charakteryzują się hojnością i
prawdziwą troską o innych. Ideały postawy sportowej powinny być zawsze prezentowane podczas zawodów
Sportów Zunifikowanych Olimpiad Specjalnych. Osoby, niezależnie od pełnionej roli , powinny być świadome
swojego wpływu na zachowanie innych i stanowić model dobrego sportowca.
Oczekiwania wobec trenerów
• Zawsze bądź dobrym przykładem do naśladowania dla graczy (zawodników i partnerów) i kibiców.
• Poinstruuj graczy o odpowiednich obowiązkach sportowych i wymagaj, aby zawsze prezentowali oni
właściwą postawę sportową i etyczną.
• Szanuj decyzje sędziów podczas zawodów, przestrzegaj regulaminu zawodów i nie prezentuj żadnych
zachowań, które mogłyby zachęcać kibiców do niewłaściwych zachowań.
• Traktuj z szacunkiem trenerów, organizatorów, graczy i kibiców.
• Wymień uścisk dłoni z sędzią i trenerem przeciwnej drużyny.
• Opracuj i egzekwuj kary dla graczy, którzy nie przestrzegają standardów sportowych.
Oczekiwania wobec zawodników i partnerów
• Traktuj kolegów z drużyny z szacunkiem.
• Podnoś na duchu kolegów z drużyny, gdy popełnią błąd.
• Traktuj przeciwników z szacunkiem: wymień z nimi uścisk dłoni przed i po zawodach.
• Szanuj decyzje sędziów podczas zawodów, przestrzegaj regulaminu zawodów i nie prezentuj żadnych
zachowań, które mogłyby zachęcać kibiców do niewłaściwych zachowań.
• Współpracuj z sędziami, trenerami lub organizatorami oraz innymi uczestnikami aby przeprowadzić
zawody w uczciwy sposób.
• Nie szukaj odwetu (ustnie lub fizycznie), jeśli druga drużyna zachowa się niewłaściwie.
• Poważnie traktuj odpowiedzialność i przywilej reprezentowania Olimpiad Specjalnych.
• Zdefiniuj wygraną jako pokazanie siebie ze swojej najlepszej strony.
• Żyj zgodnie standardami sportowymi ustanowionymi przez twojego trenera.
"Gram w drużynie Sportów Zunifikowanych. Powinieneś wejść do drużyny, jeśli lubisz grać." – Matt Boone, Zawodnik
Sportów Zunifikowanych
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