DECÀLEG DE COMPORTAMENT PER A

DIRECTIUS

A l’hora de prendre decisions recordeu
sempre que el nostre model esportiu es
resumeix amb aquest principi:

PRIMER LA BASE
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DD_01:
Sigueu un exemple pels entrenadors, pels pares i pels esportistes a través d’un comportament
consistent, correcte, cortès i
respectuós amb les normes.
A l’igual que l’entrenador, el directiu
és un punt de referència. Ensenyar
amb l’exemple que l’acceptació i el
compliment de les normes són la
base per aconseguir l’èxit esportiu
donarà punts d’ancoratge als joves
i ajudarà a pares i entrenadors en
l’educació dels esportistes.
DD_02:
Comuniqueu les decisions i aclareix qualsevol dubte als tècnics,
als esportistes i també a les
seves famílies i escolta per conèixer les necessitats de cada
individu.
És el teu deure expressar i compartir qualsevol decisió important amb
la persona en qüestió i aclarir si hi
ha dubtes o malentesos. En cada situació l’objectiu és la recerca de la
comprensió mútua. Has d’escoltar i
tenir en compte als tècnics, esportistes i a les famílies, només així
podràs arribar a negociar possibles
solucions a conflictes sense necessàriament posar en perill la relació
emocional.

DD_03:
Definiu objectius possibles i motivadors.
Els objectius i reptes esportius tant
individuals com col·lectius plantejats pels tècnics corresponents han
de ser coincidents.
Hem de compartir-los per poder fer
realitat la dita de que tots estem en
el mateix vaixell.
Si les expectatives individuals de
l’esportista, les de l’equip i les de la
entitat i les teves decisions o accions es troben alineades entre sí,
milloraran les sensacions i es facilitarà la consecució del resultat esperat.
DD_04:
Penseu en global.
Abans de prendre una decisió valoreu les seves conseqüències de
forma global i no només pensant en
un determinat col·lectiu.
DD_05:
Escolliu els tècnics no només per
les seves capacitats tècniques.
Assegureu-vos que els vostres entrenadors s’identifiquen amb els
nostres valors a més a més de ser
uns bons tècnics. Respecteu les decisions esportives que aquests prenguin .

DD_06:
No us tanqueu en el despatx.
Per escoltar, per saber que passa
heu de viure’l. Heu d’estar a les grades, heu d’anar als entrenaments i
heu parlar amb pares i entrenadors.
No sigueu un cercle tancat, obriuvos a totes les persones del col·lectiu i sigueu accessibles.
DD_07:
Promogueu el fair play.
Competir és una activitat satisfactòria, honesta i divertida. No es
tracta només de competir i guanyar
sinó que hem d’acceptar perdre i de
fomentar el joc net, sense fer trampes. El més important no és guanyar sinó competir.
DD_08:
Feu transparent la vostra gestió
Els socis han de conèixer la gestió i
com feu les coses. És important que
tots els socis coneguin la situació
econòmica i esportiva i se la facin
seva.
No amagueu els problemes.

DD_09:
Conserveu i promogueu la dimensió social del col·lectiu que
representeu.
Per enfortir la identitat de grup heu
de cuidar molt la dimensió social de
la entitat. Trobades, estades, festes
i participació amb altres entitats de
la ciutat.
Obriu-vos a la ciutat.
DD_10:

Compliu i feu complir
aquesta carta ètica
als esportistes, tècnics i pares
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