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ВАТЕРПОЛО КЛУБ ВРАЧАР БЕОГРАД 

Клуб за корективно пливање, ватерполо и рекреацију – Врачар 

 

ПРАВИЛНИИК О ПОНАШАЊУ 
 

ЧЛАНОВИ/ДЕЦА: 

 

• Деца су обавезна да долазе на сваки тренинг, а уколико су спречена, дужна су да обавезно обавесте 

тренера. 

• Обавезна опрема за тренинг су купаће гаће, пешкир и папуче (тренер задржава право да уведе додатну 

обавезну спортску опрему). 

• У зимском периоду обавезна је зимска капа. 

• За такмичарку екипу обавезно униформисање екипе за такмичење у складу са правилима ВСС. 

• Обавезно плаћање чланарине до 15-ог у месецу.  

• Члан такмичарске категорије је у обавези да учествује на такмичењима које клуб пријави (ВСБ-а, ВСС-

а и турнири). 

• Такмичарске категорије су у обавези да учествују на припремама које клуб организује. 

• Чланови/родитељи су у обавези да поштују правила Спорстког центра, Клуба и да се са  поштовањем 

опходе према тренерима, члановима клуба, особљу центра, као и да чувају инвентар спортског центра 

и клуба. 

• Обавезно је да сви чланови присуствују, помажу и бодре екипу на  утакмицама у организацији клуба. 

 

РОДИТЕЉИ: 

 

• Родитељи су у могућности да сваки предлог, сугестију, критику, писмено доставе тренеру клуба, који 

ће проследити администрацији на завођење, а затим управи. Управа је у обавези да одговори писмено 

у року од 7 дана од дана подношења.  

• Тренери су у обавези да једном месечно организују дан када ће родитељи моћи да добију информације 

о свом детету. 

• Чланарине за текући месец уплаћују се до 15-ог у месецу, према важећем ценовнику клуба. У случају 

да не измирите своје обавезе послаћемо вам допис о Вашем пропусту.  

 

ОД РОДИТЕЉА СЕ ОЧЕКУЈЕ: 

 

• Да подстакне дете да се бави спортом, али не и да га присиљава. 

• Научити дете да се понаша у складу са правилима и да поштује тренера, судију и саиграче без обзира 

на све. 

• Научити дете да поштује сваки напор противника. 

• Наградити аплаузом добар наступ и залагање свог детета. 

• Да позитивно коментарише и мотивише дете како би се подстакло на даље залагање. 

• Да се усмери на дететов труд и наступ, а не на резултат. 

• Не критиковати дететов труд и наступ, него га увек похвалити. 

• Поучити дете да је најважније дати све од себе на тренинзима и утакмицама. 

• Осигура да дете дође на тренинг и утакмицу на време и са свом потребном опремом. 

• Не критикује тренере испред других људи. 

• Обевести тренера на време уколико ће дете пропустити тренинг. 

• Обавести тренера о било каквим физичким ограничењима или болестима које могу утицати на 

сигурност вашег детета или друге деце. 

• Да поштује тренера, судију и остало особље који дарују своје слободно време како би се ваше дете 

такмичило. 
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• Да се суздржи од „тренирања“ свог детета или осталих играча током тренинга или такмичења. 

• Да промовише здрав живот без алкохола, дроге и цигарета и да се суздржи од употребе истих на свим 

спортским догађајима. 

 

КЛУБ ЈЕ У ОБАВЕЗИ: 

 

• Да обезбеди коришћење базена и реквизита за сваку категорију по плану и програму тренера. 

• Обезбеди адекватног тренера, на време организује припреме, куповину опреме, надгледа рад тренера и 

играча. 

• Да прилагоди све структуре клуба Статуту и правилном моралном понашању свих његових чланова. 

• Заступа интересе клуба у свим организацијама којима припада. 

• У обавези је да се опходи по дисциплинском правилнику према наведеним правилима. 

 

ОД ТРЕНЕРА СЕ ОЧЕКУЈЕ: 

 

• Да поштује правила FINA-e, LEN-a, ВСС-а, ВСБ-а и клуба. 

• Да први долази и последњи одлази са базена. 

• Да промовише здрав живот без алкохола, дроге и цигарета и да се суздржи од употребе истих на свим 

спортским догађајима. 

• Да се понаша у духу Фер плеја и да то преноси на своје играче. 

• Помаже играчима да дају све од себе, поштује њихов таленат, труд и рад како на тренингу тако и на 

такмичењу. 

• Буде реалан у својим захтевима према сваком играчу. 

• Избегава фаворизавање појединих играча, јер сви заслужују једнаку шансу. 

• Буде адекватно образован и прати трендове у тренажном процесу, а посебно принципе развоја младих 

ватерполиста. 

• Покаже поштовање и професионално се односи према свима укључујући и противнике, судије, тренере, 

остало особље, родитеље и публику, а посебно подстаћи играче да и они следе такво понашање. 

• Не допусти да предрасуде и сукоб интереса поремете објективност. 

 

 

 

 

 У Београду Управни одбор 

 25.08.2019. ККПВР Врачар  

 


