
Етичен кодекс за поведение на родителите  

на малолетния/непълнолетния състезател 

по водна топка 

 

Родителите на малолетния/непълнолетния състезател, картотекиран в 

……………………………………..…, подписват и предават екземпляр от този кодекс 
/името на клуба/  

за поведение при годишното картотекиране като официален документ и се задължават 

да го спазват през целия сезон. 

Главният треньор и членовете на клуба следят за прилагането на този кодекс за 

поведение. 

 

Като родител на състезател, картотекиран в ……………………………………..… 
/името на клуба/  

 

● Приемам, че детето ми практикува спорта Водна топка, независимо дали е със 

състезателна или тренировъчна цел, за свое собствено удоволствие. Приемам се 

да го/я насърчавам с положителни коментари за неговите/нейните успехи и 

неуспехи. 

● Уважавам работата и решенията на треньорите и официалните длъжностни 

лица, които се занимават със състезателите. Разбирам, че треньорите и 

официалните длъжностни лица са обучени да помагат на детето ми да разгърне 

потенциала си. Уважавам предлаганите тренировки и взетите решения. 

Насърчавам детето си да уважава решенията на треньорите и официалните 

длъжностни лица. 

● Уважавам работното пространство на треньорите и се съгласявам да не бъда 

допускан/а до басейна по време на тренировките и/или състезанията. 

● Ако имам някакви въпроси или притеснения по отношение на тренировките или 

решенията на даден треньор, ще общувам лично с него или с главния треньор, 

ако е необходимо. 

● Задължавам се да уведомявам треньора за всяка ситуация, която може да 

попречи на способността на детето ми да проведе качествена тренировка: 

семейни проблеми, трудности в училище (претоварване с домашни работи, 

наказания и др.). 

● Полагам нужните усилия за структуриране на работния график на детето ми по 

начин, който позволява участието му във всички турнири от вътрешния 

календар, лагер- сборове и лагерите и състезанията на националните отбори 

(ако последното е приложимо). 

● Допринасям за поддържането на среда, в която не се толерира насилие, 

сплашване или тормоз, както и обидни изрази или жестове към треньори, 

спортисти, родители, официални длъжностни лица, персонал и доброволци, 

както на басейна, така и извън него, включително в социалните мрежи. 

Въздържам се да правя каквито и да било обидни коментари за тях. 



● Спазвам работните процедури, установени за групата на моето дете (брой и 

график на тренировките, участие в лагери и състезания и т.н.), и насърчавам 

детето си да прави същото. 

● Заплащам таксите на детето ми в клуба за тренировки, лагери и за външни 

състезания, ако е приложимо, на датите, определени от клуба. Искам да 

присъствам на срещите на родителите на спортисти от клуба. 

 

● Потвърждавам, че  ……………………………………….……..…е организация с  
     /името на клуба/  

нестопанска цел. 

● Проявявам уважение към членовете на клуба, доброволците и персонала на 

съоръженията от мястото, където се провежда тренировката или състезанията. 

● Запознат съм, че БФВТ е единственият лицензиран спортен орган, който 

отговаря за всички спортни състезания по водна топка. Приемам да не 

извършвам действия уронващи престижа на БФВТ, нейните членове и 

ръководни органи, включително с обидни коментари и квалификации в 

общественото пространство и социалните мрежи. 

● С подписването на този документ родителите дават съгласието си за 

възпроизвеждане и разпространение на образа на детето им във всички 

документи, свързани с клуба и с Българската федерация по водна топка. Всяко 

искане за възражение трябва да бъде направено в писмен вид до клуба и до 

Българската федерация по водна топка по време на картотекирането. 

 

Дата : 

Име и фамилия на спортиста : 

 

Подпис на бащата/настойника ..….  Подпис на майката/настойника …… 

Име и фамилия:    Име и фамилия: 


