
Eriolümpia treeneri koodeks 

Eriolümpia on pühendunud spordiideaalidele ning ootab kõigilt oma treeneritelt spordi ja 

eriolümpia põhimõtete austamist. Kõik eriolümpia treenerid nõustuvad järgima alljärgnevaid 

käitumissuuniseid: 

Austus teiste vastu 

Austan eriolümpial sportlaste, treenerite, vabatahtlike, sõprade ja pealtvaatajate õigusi, väärikust ja 

panust.  

Kohtlen kõiki võrdselt olenemata soost, etnilisest päritolust, usulistest tõekspidamistest ja 

võimetest.  

Olen hea eeskuju enda juhendatavatele sportlastele.  

Jälgin, et minu sportlased suhtuksid lugupidavalt teistesse sportlastesse. 

Hea kogemuse tagamine 

Kindlustan, et iga minu juhendatava sportlase jaoks on eriolümpiaga veedetud aeg rõõmus 

kogemus.  

Austan iga sportlase annet, arengutaset ja eesmärke.  

Kindlustan, et iga sportlane võistleb üritustel, mis pakuvad sportlasele väljakutset ning vastavad 

tema tasemele.  

Olen sportlastega õiglane, arvestav ja aus ning suhtlen sportlastega lihtsas selges keeles.  

Kindlustan, et sportlase kohta esitatakse võistlusel osalemiseks õiged eeltulemused.  

Juhendan iga sportlast andma endast parima vastavalt tema võimetele divisioneerimisel ja 

lõppvõistlustel kooskõlas eriolümpia ametlike spordireeglitega.  

Ametikohane käitumine ja oma tegude eest vastutamine 

Minu keelepruuk, käitumine, ajaline täpsus, ettevalmistus ja väljanägemine vastavad kõrgetele 

nõudmistele.  

Näitan üles juhtimisvõimet, austust, väärikust ja asjatundlikkust kõigi eriolümpias osalejate suhtes 

(sh sportlaste, treenerite, vastaste, kohtunike, korraldajate, lapsevanemate, pealtvaatajate, 

ajakirjanike jt suhtes).  

Julgustan sportlasi samu põhimõtteid järgima.  

Ma ei tarbi alkoholi, ei suitseta ega manusta ebaseaduslikke mõnuaineid eriolümpia treeningute, 

võistluste ega eriolümpia mängude ajal.  

Hoidun mis tahes isiklikust solvangust sportlaste ja kõigi teiste suunas, sh kohatust ja soovimatust 

seksuaalsest lähenemisest ning sõnalisest, füüsilisest ja vaimsest vägivallast.  

Olen tähelepanelik mis tahes solvangute ja vägivalla suhtes minu juhendatavate sportlaste suunas.  

Pean kinni eriolümpia reeglist, mille järgi on keelatud treeneri ja sportlase vahelised armusuhted.  

Sportlaste kõrgetasemeline juhendamine 

Minu eesmärk on pidevalt parandada sportlaste võimeid nende tegevuse analüüsimise ja enda kui 

treeneri täiendamise abil.   

Olen kursis minu juhendatava(te) spordiala(de) mängureeglite ja nõudmistega.  



Koostan regulaarse treeningkava.  

Säilitan iga enda juhendatava sportlase meditsiiniliste, treeningute ja võistlustulemustega seotud 

andmete koopiad.  

Järgin minu juhendatava(te)le spordiala(de)le kehtivaid eriolümpia spordireegleid. 

Sportlaste tervis ja ohutus 

Kindlustan, et spordivarustus ja -rajatised on kasutajatele turvalised.  

Kindlustan, et kasutatav varustus, reeglid, treeningud ja keskkond sobivad sportlaste vanuse ja 

võimetega.  

Tutvun iga sportlase meditsiinikaardiga ja võtan arvesse selles kirjeldatud piiranguid sportlase 

võimete kohta.   

Julgustan sportlasi vajadusel nõu saamiseks arsti poole pöörduma.  

Säilitan sama suure huvi ja toetuse haigete ja vigastatud sportlaste suhtes. Luban treeningutel ja 

võistlustel uuesti osalemist ainult siis, kui see on sportlasele jõukohane. Mõistan, et nende 

käitumissuuniste eiramine toob kaasa tagajärjed, mis võivad lõppeda sellega, et mul võidakse 

keelata töötamine eriolümpia treenerina.  


