A CSAKACSEL Sportegyesület sportképzési házirendje.

1. A sportképzési házirend hatálya
A sportképzési házirend az egyesület elnöksége által megalkotott belső egyesületi és iskolai jogi
norma, önálló jogforrás. A házirend hatályba lépésének ideje: 2013. szeptember 1.
Személyi hatálya kiterjed:
‐ CSAKACSEL SE. sportolóira (továbbiakban: sportolók)
‐ az edzések látogatóira,
‐ a szülőkre,
‐ az egyesület alkalmazottaira
‐ és azokra a természetes, vagy jogi személyekre, akik az iskolával vagy az egyesülettel
szerződéses jogviszonyban állnak.
Megjegyzés: a házirendben foglaltak betartása kötelező, megszegése a sportoló eltiltását
vonhatja maga után!
Területi hatálya:
‐ A házirend kiterjed az intézmény egész területére,
‐ a sportrendezvények különböző (hazai és idegen) helyszíneire, illetve az azok közötti
közlekedésre.
Időbeli hatálya:
‐ A sportoló iskolába történő belépésétől az intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő
időben.
‐ Az iskolán kívül tartott foglalkozások, edzések, edzőtáborok, mérkőzések, egyéb
sportprogramok ideje alatt.
Mindenkinek, akire a sportképzési házirend személyi hatálya kiterjed, joga és kötelessége a
házirendet ismerni és betartani.
2. A sportolói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok
‐
‐
‐
‐
‐

A sportoló és/vagy törvényes képviselője joga, hogy részt vegyen az általa választott
sportág edzésein, versenyein, illetve egyéb programjain.
A sportoló és/vagy törvényes képviselője joga, hogy a sportéletben bármilyen
problémájával edzőihez és az egyesület elnökségéhez forduljon.
A sportoló és/vagy törvényes képviselője joga, hogy kérdéseire, javaslataira, problémáira‐
legkésőbb 15 napon belül érdemi választ kapjon.
A sportoló és/vagy törvényes képviselője joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben
tartásával véleményt nyilvánítson az egyesület működésével kapcsolatos kérdésekről.
A sportoló és/vagy törvényes képviselője joga, hogy tájékoztatást kapjon edzőitől a
személyét és sportteljesítményét érintő kérdésekben.

A sportolói jogok gyakorlásához szükséges információk beszerezhetők:
‐
‐
‐
‐

Az egyesület elnökségétől
A honlapon keresztül (www.csakacsel.hu)
Iskolagyűléseken
Edzőktől

3. A sportolói kötelességek teljesítésének szabályai

‐

‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐

A sportoló tegyen meg mindent, hogy az edzéseken, versenyeken és a mérkőzéseken
pontos és jól felkészült legyen, azok kezdetét a megjelenés időpontját betartsa.
Edzésekre pontosan, a versenyek, mérkőzések kezdete előtt az edző által meghirdetett
időpontban érkezzen meg.
A sportoló magatartása legyen példamutató, felszerelése rendezett, hiánytalan, tiszta.
A labdarúgóknál az egységes felszerelés kötelező. Az egyesület által előírt felszerelésről a
szülő (gondviselő) gondoskodik. A sportfelszerelések beszerzését az egyesület, ill. az
iskola – más forrásokból‐ lehetőségei szerint támogatja.
A sportoló képességeihez mérten maximális teljesítményt nyújtson az edzéseken,
versenyeken és mérkőzéseken.
A sportoló az edzői utasításokat megfelelően igyekezzen teljesíteni.
A sportoló a sportélet különböző helyszíneit (hazai és idegen helyszíneket) csak az edzője
engedélyével használhatja, illetve hagyhatja el.
A sportoló tisztelettudó magatartást mutasson mindenkivel szemben.
A sportoló ismerje és gyakorolja a Fair‐Play szabályait!
A sportoló óvja a létesítményeket, azok minden berendezését, eszközeit. A szándékosan
okozott kárért a sportoló szülője (gondviselője) anyagi felelősséggel tartozik.
A sportoló a sérülések megelőzése érdekében a helyes sportfelszerelést viselje, ügyeljen
a gondos, alapos bemelegítésre edzői vezénylettel. Vigyázzon a maga és társai testi
épségére. A sérülést azonnal jelentse edzőjének.
A sportoló tartsa tiszteletben a körülötte lévők emberi méltóságát, tartózkodjon a
csúnya, sértő, rasszista kifejezésektől, tudomásul véve, hogy az egyesület ennek
semmilyen megnyilvánulását nem tűri. Szükség esetén vállalja megnyilvánulása fegyelmi
következményeit.
Ha a sportoló önmaga és társai épségét veszélyezteti, az edzések látogatásától eltiltható.
Ha a vétség ismétlődik, fegyelmi felelősségre vonható, végleges eltiltást is maga után
vonhat.

Megjegyzés: A sportolók más egyesületekbe történő átigazolásának feltételeit és szabályait a
sportági szakszövetségek Átigazolási Szabályzatai meghatározzák, ennek betartása minden
sportoló számára kötelező.

4. A sportolói hiányzás igazolása

‐

‐
‐
‐

A sportoló akadályoztatás esetén köteles legkésőbb a hiányzás megkezdése napján az
edzőjét értesíteni, figyelembe véve, hogy a hiányzása hátrányos helyzetbe hozhatja
csapatát.
Az edző a hiányzásokról nyilvántartást vezet.
Beteg sportoló az edzéseket nem látogathatja.
Ismétlődő hiányzások esetén az elnökség értesíti a szülőt, szükség esetén intézkedést
kezdeményez.

5. Szülő (gondviselő) jogai és kötelességei

‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

A szülő megismerheti az egyesület sportképzési házirendjét, amit E‐mailben megkap
kérésre, de az egyesület honlapján is letölthető PDF formátumban. (www.csakacsel.hu)
A szülő gyermeke fejlődéséről, magatartásáról, sportelőmeneteléről rendszeres
tájékoztatást kaphat gyermeke edzőjétől telefonon vagy személyesen előre egyeztetett
időpontban.
A szülő az egyesület által szervezett versenyek, rendezvények, utazások szervezésébe,
lebonyolításába, felkérés alapján bevonható.
A szülő az intézmény és az egyesület működésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet,
illetve részt vehet az ilyen tartalmú szülői fórumokon.
A szülő részt vehet az egyesület által előre meghirdetett nyilvános rendezvényeken.
A szülő tájékoztatást kaphat a következő évben használandó sporteszközökről és a
várható költségekről.
A szülő kötelessége, hogy rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó
edzőkkel.
A szülő kötelessége, hogy elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését,
a sportintézmény rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.
A szülő kötelessége, hogy a különböző sportrendezvényeken olyan magatartást
tanúsítson, mellyen nem hoz szégyent gyermeke egyesületére.
A szülő köteles gyermeke sportorvosi vizsgálatáról gondoskodni. Ennek hiányában
gyermeke nem versenyezhet.
A szülő köteles saját és gyermeke állandó lakcíméről, tartózkodási helyéről, telefonos
elérhetőségeiről, E‐mail címéről, illetve annak változásáról az egyesületet haladéktalanul
értesíteni.

6. A pályahasználat rendje

Általános pályahasználati rend
‐
‐
‐
‐
‐

Az edzéseket a sportolók és edzőjük látogathatják.
A pálya területén kizárólag felügyelet alatt, edzés, illetve mérkőzés, továbbá annak
megtekintése céljából tartózkodhatnak.
A pálya egész területén a sportolók kizárólag edzőjük felügyelete alatt tartózkodhatnak.
Szülők, vendégek a pálya környékén a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak,
jelenlétükkel az edzést nem zavarhatják!
Vendégek a létesítmény területét csak bizonyos alkalmakkor látogathatják: nyitott edzés,
mérkőzés megtekintése.

A mérkőzések megtekintésének feltételei
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Tilos a sportpálya, az iskola illetve annak minden helyisége, a továbbiakban
sportlétesítmény területére többek között petárdát, robbanóeszközt, lőfegyvert, üveget,
botot, pénztárgépszalagot, követ és egyéb testi épséget veszélyeztető tárgyakat bevinni.
Tilos a sportlétesítmény területére szeszesitalt bevinni.
Tilos a sportlétesítmény és az egész iskola területén dohányozni.
Mindenkinek kötelessége a tisztaság megőrzése
A sportpályán a mérkőzések alatt csak a játékosok az edzők és a bírók tartózkodhatnak.
Kábítószer befolyásoltsága, illetve ittas állapotban lévő személyek nem léphetnek a
sportpályára.
Tilos mindennemű szemetelés!
A fenti tilalmak megszegése és az ellenőrzés folyamán történt bizonyítottság esetén
kötelességünk a rendbontókat a létesítmény területéről eltávolítani, súlyosabb esetben a
rendőri szervek segítségét kell kérnünk.
A fenti szabályok be nem tartása a sportlétesítmény (labdarúgó mérkőzés) látogatásától
való eltiltás lehetőségét vonja maga után.

7. Fizetési szabályzat

‐
‐
‐
‐
‐

Az egyesület sportolói képzési díjat fizetnek.
A képzési díj befizetésének időpontjai minden hónap 11‐12. napján (ha az munkanapra
esik), valamint egy előre meghatározott pótnapon történik.
A tagdíjat 10 hónapra fizetik a sportegyesület tagjai. Az összeg mértékéről a
továbbiakban az elnökség határoz, melyről a tanév elején tájékoztatják a szülőket.
A tagdíj összegét a képzési díj tartalmazza. A sportoló a képzési díjat 10 hónapra
egyenlően elosztva fizeti.
A tavaszi, nyári, őszi, téli szünetekben az egyesület külföldi és itthoni edzőtáborokat
szervez. A részt vevő sportolók ezért külön költség‐hozzájárulást fizetnek. (edzésórák
száma, helybeni vagy tábor jellegű szervezés, stb stb…)

‐

‐
‐

Amennyiben a szülőknek fizetési nehézsége adódik, akkor az egyesület elnökétől,
valamint alelnökétől –maximum egy hónapra‐ fizetési halasztást kérhet írásban. A fizetési
átütemezések lehetősége megteremthető.
Aki a képzési díjat nem fizeti az adott hónapban, az a következő hónap 1‐től nem vehet
részt a sportági edzéseken, versenyeken, amíg a tartozását nem rendezi.
Az ovis foci tanfolyamként működik. A tanfolyam díját minden hónapban az első
foglalkozáson kell a résztvevőknek rendezni.

8. Védő‐óvó intézkedések

‐

‐

‐
‐

Tanév elején az edzők az első edzésen tűz‐, baleset‐ és munkavédelmi eligazítást
tartanak, megismertetik a sportolókkal a hatályos sportképzési házirendet, illetve
felelevenítik a sportolók előző ismereteit.
Az edzők felhívják a sportolók figyelmét az edzéseken a sportágukhoz kapcsolódó
veszélyforrásokra, a balesetek megelőzése érdekében szükséges magatartásra, különös
figyelmet fordítva a tilos magatartásformákra.
Baleset esetén a sportolók egészségének és testi épségének védelmére vonatkozó
intézkedések tényét jegyzőkönyvbe dokumentálják az illetékesek.
A tűzvédelmi eszközökhöz csak felnőttek nyúlhatnak.

9. Vagyonvédelem – az edzéshez nem szükséges eszközök, tárgyak behozatala

‐
‐
‐

Az egyesület az értéktárgyakért felelősséget nem vállal.
Nem tanácsos az edzésekre értéktárgyakat behozni. Ezekért a tárgyakért az egyesület
felelősséget nem vállal.
Mobiltelefont mindenki csak saját felelősségre hozhat.

10. A házirenddel kapcsolatos szabályok

‐
‐
‐

A házirend nyilvános, tartalmát minden érintett megismerheti, annak egy példányát az
egyesületi tagsági viszony létrejöttekor E‐mailben megkapja.
Az egyesület honlapján olvasható és PDF formátumban letölthető (www.csakacsel.hu)
Minden tanév első edzésnapján az edzés keretében az edzők a sportolókkal közösen
értelmezik.

‐
‐

Az egyesülethez érkező új edzőknek a házirend megismerése kötelező!
A felülvizsgálat rendje, eljárási szabályai: Az egyesület szükség és igény szerint, vagy
jogszabályi változás esetén felülvizsgálja, módosítja az iskola kibővített vezetőségével,
majd dönt annak elfogadásáról.

A sportképzési házirend mellékletét képezi:
1. Az Olimpia Charta
2. A becsületes játék aranyszabályai

11. Legitimációs záradék
Az elfogadás módja: az elnökség döntési jogkörébe tartozik a házirend elfogadása. A sportképzési
házirend elfogadásakor a kibővített iskolavezetés a véleményezés jogát gyakorolta.

Az egyesület elnöksége a 2013. augusztus …………..‐i ülésén a Sportképzési Szabályzatot elfogadta.

………………………………………………………….

………………………………………………………….

CSAKACSEL SE. elnöke

CSAKACSEL SE. alelnöke

Az egyes sportágak havi képzési díja 2013. szeptember 1‐től, 2014. június 30‐ig.
Alapsportágak:
1. Labdarúgás 1‐6. évfolyamon: heti 3x‐i edzés

6.500 Ft/hónap

heti 2x‐i edzés

4.500 Ft/hónap

Megjegyzés: Az egyes versenyidőszakokban tartott kiemelt tehetséggondozásnak minősülő plusz
edzésekért az egyesület nem szed díjat. A képzési díjak összegét az egyesület elnöksége határozza
meg, és minden tanév elején, ill. a leendő első osztályosoknál a beiratkozás előtt ezt kihirdeti.

Citius, Altius, Fortius
(gyorsabban, magasabbra, erősebben)

Fair Play Charta
1. A becsületes játék az egyetlen út!
2. Mindent megteszek annak érdekében, hogy fizikai, szellemi és erkölcsi képességeim
legjavát nyújtsam, mind a felkészülés, mind a versenyek alatt.
3. Az írott és íratlan szabályokat betartom.
4. Úgy tisztelem ellenfeleimet, mint saját magamat.
5. A küzdelem során legyőzni és nem megalázni akarom ellenfeleimet.
6. A bírói döntéseket fegyelmezetten veszem tudomásul.
7. Méltósággal viselem el mind a győzelmet, mind a vereséget.
8. Szüleimnek, tanáraimnak, edzőimnek köszönettel és tisztelettel tartozom, s ezt a
küzdelmek során sohasem feledem.
9. Készen állok a segítségnyújtásra, még akkor is, ha ezzel a győzelmemet kockáztatom.
10. Büszke vagyok arra, hogy hazámat képviselhetem, mely magasztossággal tölt el és alázatra
kötelez.
+1 A magyar olimpikonokhoz hasonlóan én is törekszem arra, hogy példakép lehessek.

A becsületes játék aranyszabályai sportoló gyerekeknek
1. Saját örömödre sportolj! Élvezd a játékot! Ne csak szüleid, edzőid, tanáraid
kedvéért sportolj!
2. Uralkodj magadon! Sértődötten, veszekedve, duzzogva nem lehet játszani, mert
mindenkinek elrontod a kedvét.
3. Tanulj meg együtt játszani csapattársaiddal és ellenfeleiddel egyaránt, mert
nélkülük nincs játék.
4. Mindig tiszteld és tartsd be a játékszabályokat! Fogadd el a bíró döntését!
5. Csak tiszta eszközökkel elért eredmény okozhat büszkeséget és örömöt!
6. Egyforma szorgalommal, igyekezettel dolgozz a saját és csapatod érdekében. Így
mindannyian eredményesebben szerepelhettek.
7. Nem csak a győzelem a játék célja. Szeresd a játékot, fejleszd képességeidet,
keress barátokat és próbáld meg a legjobbat kihozni önmagadból.
8. Ismerj el minden jó teljesítményt, akár a saját, akár az ellenfél csapata volt
sikeres.
9. Veszíteni is tudni kell; emelt fővel, méltósággal! Nyújts kezet, és gratulálj a
győztesnek!
10. Mindig emlékezz arra, hogy az edzők és szakemberek azért vannak ott, hogy
segítsenek neked. Tanulj meg együttműködni velük!
11. Sportfelszerelésed komoly érték. Sokan megdolgoztak érte! Vigyázz rá!
12. A sportoló teljesítményével bizonyít. Akaraterőd mutatkozzon meg
tanulmányaidban is!

