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 נבחרות ישראללמאמני  אתיקוד 
 מאמן מחויב לסייע לספורטאי לממש את הפוטנציאל הספורטיבי הגלום בו תוך דאגה לשלומו של הספורטאי.

 מאמן מעצם היותו נושא בתפקיד מקצועי, מרכזי וחשוב של ענף הספורט, מחויב לפעול לטובת הענף.

 מאמן יכבד את הספורטאי ויהיה אמון על טובתו. .1

 אזן בין טובתו האישית של הספורטאי לבין טובתו המקצועית.מאמן י .2

 .מנע מיחס משפיל  כלפי הספורטאייימאמן  .3

 מאמן יפעל מתוך דאגה מוגברת לספורטאי קטין. .4

 .מן יאפשר לכל ספורטאי הזדמנות לממש את עצמומא .5

 הקפיד על חוקי הענף וכללי האיגוד.למאמן מחויב  .6

 עת.מאמן ינהג באחריות ומקצועיות בכל  .7

 מאמן יתעדכן בידע מקצועי עדכני באופן מתמיד. .8

 , בנבחרת אותה הוא מאמן.בהתאם לדרגתם ורמתם והוגן לכלל הספורטאים, שוויונימאמן יקפיד על יחס  .9

המלצה על ספורטאים מצטיינים יקבעו אך ורק על בסיס שיקולים מקצועיים טהורים שיהיו גלויים,  .10
 ברורים ושקופים.

 עבודה עם עמיתים ובעלי מקצוע אחרים. מאמן ינהג בכבוד ב .11

 מאמן יהיה מודע לכוח שיש בידו ויפעילו בשיקול דעת. .12

 ביחסים בן אישיים. הביושרה, בכנות ובהגינות ובכלל זמאמן ינהג  .13

 מאמן ימנע מביטויים אשר עלולים לעודד גזענות  ואפליה. .14

  יד על התבטאות מכובדת.זה יקפמחויב לנהוג בכבוד כלפי בעלי העניין בספורט ובכלל מאמן  .15

 איגוד הסיוף.  ת הקוד האתי שלמעלהט תן דוגמא אישיתימאמן י .16

 .מאמן ימנע מלהימצא במצב של ניגוד עניינים במישרין או בעקיפין .17

 .או מי מטעמו תף המאמן את האיגודום שקיים ניגוד עניינים כאמור ישמק .18

ועל שיקולים מקצועיים טהורים, שיהיו  הרכב סגלי הנבחרות יקבע אך ורק על בסיס דרוג הספורטאים .19
 גלויים ברורים ושקופים.

הנבחרות השנתית וכל שינוי בפעילות הנבחרות יתואם עם מאמני  יצמד לתכנית העבודהימאמן הנבחרת  .20
 .או מי מטעמו איגוד הסיוףוהשונים 

למעט  ,ודתומאמן לאומי לא ייתן אימונים אישיים לספורטאי באחד מסגלי נבחרות ישראל שאינו מאג .21
 ונסיעות נבחרת לחו"ל. באימוני הנבחרת

 .באימוני נבחרת אימונים אישיים לספורטאי נבחרות ישראל יגבה תשלום עבורמאמן לאומי לא  .22

 מטעמו. יהמאמנים לא ישחררו ספורטאים מייצוג לאומי ללא אישור האיגוד או מ .23

 גודהקוד האתי למאמנים בא להשלים את הקוד האתי הקיים בתקנון האי
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