
ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

    Ο Αθλητικός Όμιλος Κατενάτσιο Νέα Γενιά Αθλητών έχει εκδώσει τις παρακάτω 
οδηγίες για θέματα συμπεριφοράς  για γονείς, αθλητές  και επισκέπτες  σχετικώς 
προς τη συμπεριφορά απέναντι στις εκδηλώσεις της ομάδας. 

ΑΘΛΗΤΕΣ 

 Αναμένεται να  παραβρίσκονται σε όλες τις προπονήσεις, αγώνες και κοινωνικές 
εκδηλώσεις της ομάδας. Σε περίπτωση απουσίας τους από κάποιο γεγονός θα 
πρέπει να ενημερώνουν σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από το 
προγραμματισμένο ραντεβού.  

 Πρέπει να φοράνε τα ρούχα της ομάδας σε όλους τους αγώνες και τις 
προπονήσεις.  

 Αναμένεται να δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό στους προπονητές και τους 
παράγοντες της Ακαδημίας. 

 Αναμένεται να είναι το ίδιο ευγενικοί με τους αντίπαλους  ποδοσφαιριστές και 
τους γονείς τους όσο και με τους διαιτητές και τους βοηθούς τους. 

 Πρέπει να απέχουν από το να χρησιμοποιούν χυδαία ή προσβλητική γλώσσα 
στους συμπαίκτες τους ή τους αντιπάλους.  

 Είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούν τις τσάντες τους και τα προσωπικά τους 
αντικείμενα σε συγκεκριμένο χώρο που θα τους υποδείξει ο προπονητής πριν την 
έναρξη του αγώνα. Αυτή είναι υποχρέωση του αθλητή και όχι του γονιού.  

 Είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται αποκλειστικά με την ομάδα από την αρχή της 
προθέρμανσης μέχρι το τέλος του. Καμία επικοινωνία με τους γονείς κατά τη 
διάρκεια της προπόνησης και των αγώνων. 

 Υπόκεινται σε όλους τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές που 
αναφέρονται  
στον ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

        
ΓΟΝΕΙΣ 

 Πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα στα παιδιά τους έχοντας θετική 
συμπεριφορά απέναντι τους , απέναντι στους αντιπάλους ποδοσφαιριστές, 
διαιτητές κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και των αγώνων. Δεν πρέπει να 
ενασχολούνται με τη καθοδήγηση των παιδιών  από την κερκίδα, να τα 
επιπλήττουν ή να δίνουν οδηγίες  κατά τη διάρκεια των προπονήσεων ή των 
αγώνων.  

 Πρέπει να απέχουν από το να χρησιμοποιούν χυδαία ή προσβλητική γλώσσα 
στους διαιτητές και τους βοηθούς τους πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος του 
παιχνιδιού. 

 Αφήνουν την καθοδήγηση της ομάδας στον προπονητή 
 Αναμένεται  να συγκρατούνται από το να ενοχλούν τον προπονητή κατά τη 

διάρκεια ή μετά το παιχνίδι 
 Μπορούν να ζητήσουν  συνάντηση με τον προπονητή και τον υπεύθυνο της 

Ακαδημίας για προσωπικά ζητήματα. Τέτοιας  φύσεως  συζητήσεις  θα λαμβάνουν 
χώρα μακριά από τους  χώρους οπού διεξάγονται οι αγώνες και οι προπονήσεις .  

 Αναμένεται να φέρνουν τον αθλητή στις προπονήσεις, στους αγώνες και στις 
διάφορες εκδηλώσεις της Ακαδημίας την προγραμματισμένη ώρα. 



Επαναλαμβανόμενη καθυστέρηση και απουσία θα έχει ως αποτέλεσμα το 
μειωμένο χρόνο συμμετοχής του ποδοσφαιριστή.  

 Δεν θα εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο ή στο χώρο όπου διεξάγεται η 
προπόνηση.  Οι συγκεκριμένοι χώροι είναι αποκλειστικά για τους προπονητές, 
τους ποδοσφαιριστές και τον εξοπλισμό τους. 

 Υπόκεινται σε όλους τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές που 
αναφέρονται στον ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. 

 


