KODEKS OBNAŠANJA : STARŠI SMU ARKE/JA
Nova smu arska sezona je že v polnem teku. V želji po dobrem sodelovanju in spoštovanju
nenapisanih smu arskih pravil, smo pripravili nekatere smernice in na in postopanja v
dolo enih situacijah, ki so pomembne za vzgojo in razvoj vsakega alpskega smu arja.
1. SPODBUJANJE SVOJEGA OTROKA:
Ne mislimo v finan nem smislu. Raziskave so pokazale, da ve ina otrok sodeluje v športu v
glavnem za zabavo. Ve ina otrok ne razmišlja, da bi bil zmagovalec svetovnega pokala, kot je
to prisotno v glavah nekaterih staršev. Otroci se morajo v prvi vrsti zabavati, pa se zabavajte
in uživajte tudi vi. Bodite potrpežljivi in spodbujajte otroke, da se igrajo in hkrati dajo vse od
sebe, predvsem v osvajanju novega znanja. Nekateri otroci potrebujejo ve asa za u enje kot
drugi, enako kot pri vožnji s kolesom – ampak na koncu vsi vozijo kolo na enak na in.
2. PODPIRANJE TRENERJA:
Pustite, da trener opravlja svoje delo – trenira. Trener je u itelj in voditelj, za kar je ustrezno
strokovno podkovan in je odgovoren za odlo itve, ki jih sprejme v dobro otroka kot celote.
eprav se starši vedno ne strinjate z odlo itvijo, še posebej, e gre za vašega otroka, morate
razumeti in spoštovati vlogo trenerja. Tudi v šoli se verjetno ne vmešavate v sistem dela. Prav
tako ne odlo ate in ukazujete u iteljem, kateri otrok naj dobi kakšno oceno in kateri otrok naj
bo udeležen na raznovrstnih tekmovanjih.
3. SMU ANJE PRIPADA SMU ARJEM:
Vsi starši bi morali razumeti, da e pla ajo opremo in mese no vadnino, to ne pomeni, da so
lastniki kluba in igre. Klub vodi za to usposobljen strokovni kader, smu anje pa pripada
smu arjem. e otrok med tekmo vseskozi aka na napotke s strani starša in gleda kje stoji
njegov starš, se ne more osredoto iti na progo in s tem izgublja stik s progo in terenom to pa
ruši celoten sistem treninga tekmovanja in u enja.
4. PRAVILO 24 UR:
Gre za zelo pomembno pravilo in deluje na slede na in. e kritizirate trenerja pred o mi
svojega otroka, je vaše dejanje kontraproduktivno. e želite karkoli povedati trenerju glede
dolo enega dogodka, po akajte do naslednjega dne in šele potem pristopite k reševanju
sporne situacije. Po »prespani no i« boste dobili realnejšo perspektivo. Prav tako tudi trener.
Smu anje je šport poln emocij, zato je najbolje, da se pred pogovorom s trenerjem emocije
umirijo. Naj bo pogovor dialog dveh odraslih ljudi in temu tudi primeren.
5. SPREMLJANJE DOGAJANJA NA TERENU:
eprav sta rezultat in uvrstitev vse pomembnejša, lahko ima merjenje uspešnosti na podlagi
asa, to k in zmag negativni predznak. Nekateri starši se preve obremenjujejo z rezultatom
in pozabljajo na bistvo – delati, se u iti, se nadgrajevati. Poraz ni nujno negativen. Ni

nujno pokazatelj, da si slabši od nasprotnika. Prav tako se prav iz porazov pogosto najve
nau imo. In velikokrat je poraz dodatna motivacija, da postanemo še boljši.
6. TEKMOVANJE:
Ne pozabimo, da je otrok samo lovek in je zmotljiv. Lahko se jim zgodi tudi kakšna napaka,
prav tako kot trenerju ali staršu. e izgubite živce zaradi napake otroka, je to lahko zelo
neugodno za vašega otroka, pa tudi za vas. Poskušajte se zavedati, da ste svojim otrokom vzor
in naj vam ne bo vseeno, kako se obnašate in kaj govorite oz. kri ite med tekmo.
Starši se lahko poljubno gibljejo izven površin za tekmovanje v skladu z navodili
organizatorja tekmovanja in prisostvujejo, kot gledalci. Vstop na progo pa jim ni dovoljen.
Starši in gledalci se obnašajo spoštljivo do organizatorjev tekmovanja, trenerjev,
funkcionarjev, staršev, sonavija ev, sodnikov in ostalih prisotnih na tekmovanju. Starši otrok
tekmovalcev se morajo zavedati, da predstavljajo sebe in klub.

7. SPODBUJANJE OTROKA V ŠOLI:
Bodite ponosni tudi na šolski uspeh in življenje otroka izven smu iš a. e se vaš otrok iz
kakršnegakoli razloga v prihodnosti ne bo aktivneje ukvarjal s smu anjem (bodisi zaradi
zdravstvenih težav bodisi zaradi nezadostne kvalitete), se bo lahko vedno zanesel na svojo
izobrazbo.
8. STRASTI IN LJUBEZENI DO ŠPORTA NI MOGO E KUPITI !!!

Pripravili:
Komisija tehni nih delegatov in sodnikov in
Komisija za tekmovalno smu anje in homologacijo prog in objektov

