کد های اخ8قی مربیان تیم ها و مسئوqن

انجمن بین اPللی موج سواری ISA

آی ــین ن ــام ــه رف ــتاری  ISAاس ــتان ــدارد رف ــتاری ک ــه از ه ــمه ی اع ــضای ف ــدراس ــیون ه ــای ع ــضو انج ــمن ب ــین ا Pــللی م ــوج س ــواری
) (ISAو هـمچنین هـمه مـقامـات شـاغـل یـا داوطـلب در  ISAانـتظار مـی رود را بـیان مـی کـند .ایـن بـیانـیه ی رسـمی از ارزش هـا
و مـعیارهـای اخـ8قـی اسـت کـه افـراد را در ورزش راهـنمایـی مـی کـند .ایـن مجـموعـه ای از اصـول و هـنجارهـاسـت كـه در هـنگام
نـمایـندگـی كـشور خـود یـا داوری در هـر رویـداد  ، ISAافـراد ورزشـی و مـسئوqن بـایسـتی در قـبال آن پـاسـخگو بـاشـند .هـنگام
برخورد با رویه های انضباطی علیه اعضا یا مقامات  ،این قانون به عنوان یک مرجع استفاده می شود.
من به موارد زیر عمل خواهم کرد:
ب ــدون در ن ــظر گ ــرف ــ éج ــنسیت  ،مح ــل ت ــول ــد  ،رن ــگ  ،ج ــنس  ،م ــذه ــب  ،ع ــقای ــد س ــیاس ــی ی ــا وض ــعیت اق ــتصادی  ،ب ــا ه ــر ک ــس در
چارچوب فعالیتشان منصفانه رفتار می کنم.
• اطمینان حاصل می کنم که رازداری ورزشکاران حفظ می شود.
• بــه ورزشــكاران مــی آمــوزم كــه چــگونــه تــضادهــا هــا و اســترس هــا را كــنترل كــنند و از قــضاوت مــناســب در شــرایــط ســخت اســتفاده
کنند.
• در تحسین کردن سخاوتمند بوده و نظرات و بازخوردهای مثبتی می دهم.
• نگرش سازنده نسبت به مسابقات را تشویق می کنم.
• فرصت برابر برای همه ی افراد برای یادگیری مهارت ها و پیشرفت بیشتر خود فراهم می کنم.
• افراد را به ادامه شرکت در ورزش تشویق می کنم.
• هنگام برنامه ریزی رویدادها و آموزش منطقی خواهم بود.
• به ورزشکاران می آموزم که منصفانه بازی کنند و به قوانین  ،مقامات و حریفان احترام بگذارند.
• اطمینان حاصل می کنم که همه ی ورزشکاران از آموزش ،پشتیبانی و زمان فعالیت برابر برخوردار هستند.
• هرگز به دلیل اشتباهات یا عملکرد ضعیف ورزشکاران را مسخره نکرده و فریاد نمی زنم.
• در محدوده کنترل من  ،مطمئن می شوم که تجهیزات و امکانات ایمن هستند و با سن و توانایی ورزشکار مطابقت دارند
• به یاد خواهم داشت که ورزشکاران به مربی ای نیاز دارند که بتوانند به او احترام گذاشته و الگوی خوبی باشد.
• آموزش مناسب را کسب کرده و مهارتهای مربیگری را ارتقا می دهم.
• از انــتقاد عــمومــی نســبت بــه مــربــیان  ،ورزشــکاران  ،مــسئوqن و داوطــلبان بــه ویــژه هــنگام ســخنرانــی در رســانــه هــا خــودداری
می کنم
• بـا پـزشـکان ثـبت شـده در زمـینه ی تـشخیص  ،درمـان و مـدیـریـت مـشک8ت پـزشـکی و روانـی ورزشـکاران ارتـباط بـرقـرار کـرده و
همکاری می کنم.
• هــنگام تــصمیم گــیری در مــورد ادامــه بــازی و یــا تــمریــن یــک ورزشــکار مــصدوم  ،ســ8مــتی و ســ8مــتی آیــنده ورزشــکاران را در
درجه اول قرار می دهم.
• زمـان ارجـاع ورزشـکاران بـه مـربـی یـا مـتخصص ورزشـی دیـگر را تـشخیص داده و آن را قـبول مـی کـنم و اهـداف ورزشـکار
را به اهداف شخصی ام مقدم قرار می دهم.
• هیچ وقت با هیچ ورزشکاری وارد رابطه صمیمی نمی شوم.
• هرگز استفاده از داروها یا سایر مواد یا روشهای بهبود دهنده ی عملکرد را حمایت نکرده و از آن چشم پوشی نمی کنم.
• هرگز الكل را برای ورزشكاران فراهم نکرده  ،یا مصرف آن را تشویق نمی کنم.
• هنگام داوری و در حضور ورزشکاران از مصرف محصوqت دخانیات و مشروبات الکلی خودداری می کنم
• از اســتفاده از زبــان یــا رفــتارهــای زشــت  ،تــوهــین  ،آزار و اذیــت و یــا در هــر صــورت تــوهــین آمــیز در انــجام وظــیفه خــودداری
می کنم
• در مـورد افـراد زیـر سـن قـانـونـی  ،بـا والـدیـن یـا سـرپـرسـتان قـانـونـی ایـن ورزشـكار ارتـباط بـرقـرار كـرده و بـا آنـها در تـصمیمات
مدیریتی مربوط به رشد فرزندشان همکاری می کنم.

۲

کد های اخ8قی ورزشکاران

انجمن بین اPللی موج سواری ISA

آی ــین ن ــام ــه رف ــتاری  ISAاس ــتان ــدارد رف ــتاری ک ــه از ه ــمه ی اع ــضای ف ــدراس ــیون ه ــای ع ــضو انج ــمن ب ــین ا Pــللی م ــوج س ــواری
) (ISAو هـمچنین هـمه مـقامـات شـاغـل یـا داوطـلب در  ISAانـتظار مـی رود را بـیان مـی کـند .ایـن بـیانـیه ی رسـمی از ارزش هـا
و مـعیارهـای اخـ8قـی اسـت کـه افـراد را در ورزش راهـنمایـی مـی کـند .ایـن مجـموعـه ای از اصـول و هـنجارهـاسـت كـه در هـنگام
نـمایـندگـی كـشور خـود یـا داوری در هـر رویـداد  ، ISAافـراد ورزشـی و مـسئوqن بـایسـتی در قـبال آن پـاسـخگو بـاشـند .هـنگام
برخورد با رویه های انضباطی علیه اعضا یا مقامات  ،این قانون به عنوان یک مرجع استفاده می شود.
من به موارد زیر عمل خواهم کرد:
• به قوانین احترام گذاشته و با روح ورزش بازی می کنم.
• استانداردهای باqیی از رفتار را نشان می دهم که باعث ایجاد یک تصویر مثبت برای موج سواری می شود.
• به حریفان خود احترام می گذارم.
• به فرهنگ و باورهای دیگر ورزشکاران و مسئوqن احترام می گذارم.
• به مسئوqن و تصمیمات آنها احترام می گذارم.
• در پیروزی و شکست بخشنده خواهم بود.
• به هم تیمی هایم نظر و بازخورد مثبت می دهم.
• منصفانه رقابت می کنم.
• از اسـتفاده از زبـان یـا رفـتارهـای اهـانـت آمـیز  ،تـوهـین  ،آزار و اذیـت و کـ8مـی یـا رفـتاری در داخـل و یـا خـارج از زمـین بـازی
خودداری می کنم.
• سعی می کنم کنترل روی خود و عزت نفس خود را همیشه حفظ کنم.
• از مسئوqن و تیم های مقابل تشکر خواهم کرد.
• صداقت را همواره حفظ می کنم.
• به امکانات و تجهیزات احترام می گذارم.
• تمام ت8شم را می کنم تا سعی کنم یک بازیکن تیم واقعی باشم.
• هرگز سوء مصرف داروها یا سایر مواد یا روش های ممنوع را حمایت نکرده واز آن چشم پوشی نمی کنم.
• فساد  ،سوءمصرف مواد مخدر  ،نژادپرستی و خشونت را رد می کنم.
• به دیگران کمک می کنم تا در برابر فشارهای فاسد مقاومت کنند.
• کسانی که سعی در بی اعتبار کردن این ورزش دارند را نکوهش خواهم کرد.
• از کسانی که از شهرت خوب این ورزش دفاع می کنند  ،تجلیل می کنم.
• از استفاده ی محصوqت دخانیات و مشروبات الکلی  ،به عنوان نماینده کشورم و یا در رویداد  ISAخودداری می کنم
• هرگز مشروبات الکلی را برای شرکت کنندگان زیر سن قانونی تهیه نمی کنم.
• در تمام تست های تیمی شرکت کرده و تمام اهداف آزمایش برنامه تیمی را برآورده خواهم کرد.
• در تــشخیص هــا بــا پــزشــکان ثــبت شــده یــا مــراکــز آزمــایــش ارتــباط بــرقــرار کــرده و در درمــان و مــدیــریــت مــشک8ت پــزشــکی و
هـمکاری کـرده و بـه نـگرانـی هـایـی کـه کـادر پـزشـکی در هـنگام بـررسـی سـ8مـتی و سـ8مـتی آیـنده مـن و تـصمیم گـیری در مـورد
توانایی من برای ادامه بازی یا تمرین دارند احترام خواهم گذاشت.
• در حین عکاسی یا فیلم برداری  ،آرم  ISAرا نمی پوشانم.
• مصاحبه ها را بدون توجه به نتیجه هیت  ،مطابق درخواست با رسانه های رسمی و در محل رویداد انجام خواهم داد.

۴

قی و قوانین8 در صورت تخطی از کد های اخISA جریمه های لحاظ شده در مسابقات جهانی

۶

https://www.isasurf.org/wp-content/uploads/downloads/2019/06/ISA-Rulebook_-13-June-2019.pdf

