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Etikai kódex az Iskolatenisz foglalkozásokra 

Rákosmenti Tenisz Klub 

Hatályos: 2016. november 1. 

Viselkedési elvárások az Iskolatenisz foglalkozásokon 

Feladatokat és instrukciókat a foglalkozásokon kizárólag az edző adhat, és azok 

végrehajtását ő, vagy az általa megbízott személy (oktató, gyerek, szülő) felügyeli. 

Kérjük, hogy a gyerekek 

 az egyéni beosztásuk szerinti napon és időpontban, a foglalkozás kezdete 

előtt pontosan (lehetőleg 10 perccel korábban), megfelelő sportöltözékben, 

salakos teniszpályára alkalmas sportcipőben és felszereléssel (tartalék póló, 

törülköző, ivóvíz) jelenjenek meg, és jelentkezzenek az edzőnél; 

 amennyiben késve vagy később érkeznek, önállóan melegítsenek be a pályán 

kívül; 

 jelezzék a foglalkozás előtt, vagy azonnal az edző részére, ha sérülés vagy 

betegség akadályozza őket a feladatok elvégzésében; 

 az edző által nekik kiadott feladatokat – beleértve a labdák összeszedését - 

mindig a legjobb tudásuk szerint, teljes odafigyeléssel, szorgalmasan, 

fegyelmezetten hajtsák végre; 

 a pályán sportemberhez méltó módon, kulturáltan viselkedjenek, és 

tartózkodjanak a hangoskodástól, káromkodástól, ütődobálástól; 

 az edző utasítása szerint fejezzék be a játékot, majd a foglalkozás vége előtt 5 

perccel húzzák le a pályát, és hagyják el időben azt. 

Kérjük, hogy a szülők (kísérők) 

 a foglalkozások kulturált, fegyelmezett és hatékony megvalósítása érdekében 

ismertessék meg, és beszéljék át a gyerekekkel ezen Etikai kódexben a 

gyerekekre vonatkozó egyesületi elvárásokat, majd időről-időre hívják fel a 

figyelmüket azok betartására! 

Emellett kérjük továbbá, hogy a szülők (kísérők) 

 a pályabejárati kaputól küldjék be a gyerekeket a foglalkozásra az edzőhöz, az 

edzések alatt pedig ne jöjjenek be a pályákra, ne tartózkodjanak bent a 

pályákon; 

 várják meg kérdéseikkel a foglalkozás befejezését, vagy az egész órai 

csoportváltást, és az edzővel a pályán kívüli területen, vagy más alkalommal 

beszéljék meg azokat; 
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 lehetőség szerint jelezzék előre e-mailben vagy telefonon az edzőnek, 

amennyiben gyerekük az edzésre nem tud eljönni. 

Az Egyesület további viselkedési elvárásai 

Kérjük, hogy a gyerekek, szülők és kísérők az előzőekben felsorolt viselkedési 

normák mellett tartsák be az alábbi, az Egyesület „Létesítmény használati rend” című 

szabályozásában meghatározott elvárásokat is. 

 Az Egyesület létesítményében és a pályákon tilos a dohányozás, szeszes ital 

vagy kábítószer fogyasztása! 

 Legyenek tekintettel a többi – saját, vagy az Egyesület által bérelt - pályán 

folyó játékra, versenyre vagy oktatásra, és viselkedésükkel se a pályán, se a 

létesítmény egyéb területein ne zavarják azokat. 

 Vigyázzanak - a saját, vagy az Egyesület által bérelt – pályák, továbbá a 

létesítmény többi területének, helyiségeinek állapotára, eszközeire, 

berendezéseire, óvják a létesítmény területét, növényzetét. 

 

Molnár István 

      Elnök 


