
 

 

ETICKÝ KODEX HRÁČE 

Etický kodex hráče je dokument závazný pro hráče klubu, kteří se při vstupu do klubu 

seznámí s jeho obsahem a následně se chovají i jednají v souladu s jeho zněním. 

 

I. VE VZTAHU KE KLUBU 

1. Ctím svůj klub, jeho tradice a historii. 

2. Sdílím klubové cíle a svým vystupováním na hřišti i mimo něj pečuji o dobré jméno klubu. 

3. Jsem ke klubu loajální, nekritizuji klub a jeho členy na veřejnosti, podněty a výhrady vůči klubu řeším 

výhradně na půdě klubu. 

4. Respektuji členy i fanoušky klubu. 

5. Na klubové akce nosím týmové oblečení. 

6. Dodržuji veškeré závazky vůči klubu, příspěvky platím řádně a včas. 

7. Řádně pečuji o majetek a sportovní vybavení klubu. 

 

II. VE VZTAHU K TÝMU 

1. Jsem součástí týmu, podporuji týmového ducha, úspěch týmu mě těší. Svou hrou i vystupováním 

spoluvytvářím obraz celého týmu. 

2. Snažím se být dobrým příkladem pro ostatní, povzbuzuji spoluhráče a pomáhám jim. 

3. Florbal hraji jako týmový sport, nahrávám, komunikuji, radou či ukázkou pomáhám mladším a méně 

zkušeným, od silnějších se učím a naslouchám zkušenějším. 

4. Respektuji spoluhráče, trenéry a další členy realizačního týmu, poslouchám pokyny a snažím se vzít si 

z nich to nejlepší. 

5. Reprezentuji tým, nastoupím v týmu na pozici, kterou mi určí trenér. 

6. Nemohu-li se dostavit na trénink, zápas či jinou klubovou akci, řádně a včas se omluvím. 

 

III. VE VZTAHU K SOBĚ 

1. Hraji pro radost ze hry, dodržuji pravidla a počínám si férově. 

2. Jsem příkladem pro druhé, především pro mladší a začínající hráče. 

3. Během každého tréninku vynakládám maximální úsilí ke zvýšení své výkonnosti, v zápase bojuji naplno 

a usiluji o co nejlepší výsledek. 

4. Chovám se disciplinovaně, na tréninky i zápasy chodím včas, svou nepřítomnost řádně a s dostatečným 

předstihem omlouvám. 



 

 

5. Své úkoly plním s maximální zodpovědností a co nejefektivněji, ve shodě se všemi psanými i 

nepsanými etickými a sportovními pravidly. 

6. Dodržuji životosprávu. Zdržím se užívání drog či jiných nelegálních návykových látek i zakázaných 

podpůrných prostředků. Dodržuji všechna antidopingová doporučení. 

7. Nepodílím se na činnosti, jež se neslučuje se zásadami slušného chování, psanými i nepsanými etickými 

zásadami a sportovními pravidly. 

 

IV. VE VZTAHU K SOUPEŘI, ROZHODČÍMU, FANOUŠKŮM A DALŠÍM AKTÉRŮM 

UTKÁNÍ 

1. Hraji vždy fér, za každé situace dodržuji pravidla. 

2. Počínám si tak, aby nedošlo k žádné újmě soupeřů, záměrně nevolím faul jako řešení herní situace. 

3. Respektuji soupeře, rozhodčí, trenéry, rodiče i fanoušky. Nezpochybňuji verdikt rozhodčích ani 

rozhodnutí trenéra. Nesnižuji se ke slovním útokům a urážkám. 

4. Umím ocenit vítěze i poražené. Vítězství přijímám s pokorou, porážku nesu statečně a bez výmluv. 

 

V. VE VZTAHU K FLORBALU A SPORTU OBECNĚ 

1. Za každé situace ctím pravidla fair play a dodržuji pravidla florbalu. 

2. Svým vystupováním přispívám k dobrému jménu florbalu a jsem dobrým příkladem pro ostatní. 

3. Hraji pro radost ze hry, na tréninku i v zápase vždy usiluji o co nejlepší výsledek a zážitek pro fanoušky. 

4. Nepodílím se na žádné činnosti neslučitelné se zásadami slušného chování, psanými i nepsanými 

etickými zásadami a sportovními pravidly. 


