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IODA kodex chování 
 

           
Rodiče Členové, dobrovolníci, doprovod, 

trenéři a funkcionáři 
 

Závodníci 

IODA si uvědomuje, že děti mohou sportem hodně získat. Jachting v lodní třídě Optimist poskytuje 
dětem skvělou příležitost se naučit novým dovednostem, získat větší sebedůvěru a maximalizovat svůj 
potenciál. 
IODA věří, že přístup a péče věnovaná  dětem v jejich jachtařských začátcích jim do budoucna přinese 
mnoho výhod v oblasti zdraví, života a dalším vzdělávání v jachtařských dovednostech. 
     
Politika IODA spočívá v tom, že všichni jachtaři, trenéři, instruktoři, funkcionáři, zaměstnanci, rodiče a 
dobrovolníci si navzájem prokazují úctu a porozumění, chovají se ke všem stejně v rámci sportu a 
chovají se způsobem, který odráží zásady IODA. Cílem je, aby si všichni jachtaři užívali jachting a 
zlepšovali své výkony. 
 

Členové, dobrovolníci, doprovod, trenéři a funkcionáři 
 

1.  Zvažujte vždy blaho a bezpečnost všech jachtařů před akcí, během ní i po ní. 
2.  Povzbuzujte jachtaře, aby si nevážili pouze výsledků, ale především svých výkonů. 
3.  Zajistěte, aby trénink a veškeré aktivity vždy odpovídaly věku, schopnostem a 

zkušenostem závodníků. 
4.  Respektujte důvěru a práva dítěte a přitom k nim buďte otevření a upřímní. 
5.  Prosazujte právo každého se účastnit a dbejte na to, aby nikdo nebyl diskriminován pro 

různé barvy pleti, pohlaví, tělesné schopnosti, sexuální orientaci, jazyk, náboženství, jiný 
politický názor, národní nebo sociální původ, majetek, původ nebo jiného postavení. 

6.  Respektujte své postavení důvěry a udržujte vhodné hranice a vztahy s mladými lidmi. 
Zapojovat se do sexuálního chování s jakýmkoliv dítětem mladším 16 let je nezákonné. 

7.  Vyvarujte se zbytečného fyzického kontaktu s mladými lidmi. 
8.  Zvažte své chování – nedělejte nic, co představuje jakoukoli formu zneužití. 
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9.  Jděte příkladem, pokud jde o dobré sportovní chování, pozitivní přístup k jachtingu a lodní 
třídě  Optimist. 

10. Nebuďte  pod vlivem alkoholu, neužívejte  látky nebo nekuřte během přímé práce s dětmi. 
11.  Chovejte se obezřetně na sociálních sítích, vaše aktivity může zhlédnout vaše dítě či 

svěřenec. 
 

Rodiče 
 
1.  Buďte svému dítěti oporou a pomozte mu užívat si tento sport. 
2.  Pomozte svému dítěti rozpoznat dobrý výkon a nejen výsledky. 
3.  Nikdy nenuťte své dítě účastnit se tréninku. 
4.  Nikdy netrestejte nebo neznevažujte své dítě za to, že prohrává nebo dělá chyby. 
5.  Respektujte a podporujte trenéra. 
6.  Přijměte rozhodnutí rozhodčích a uznejte dobrý výkon ostatních závodníků. 
7.  Podporujte a respektujte ostatní závodníky. 
 

Závodníci 
 
1.  Respektujte svého trenéra, teamleadera, funkcionáře a organizátory. 
2.  Dávejte na sebe pozor tím, že budete poslouchat svého trenéra, teamleadera. Chovejte 

se odpověďně,  když uvidíte něco, co není v pořádku, řekněte to nahlas. 
Pamatuj: "Když něco uvidíš, řekni to." 

3.  Respektujte ostatní účastníky a oceňujte rozdíly v našem sportu a nediskriminujte nikoho 
jiného na základě barvy pleti, pohlaví, tělesných schopností, sexuální orientace, jazyka, 
náboženství, jiného politického názoru, národního nebo sociálního původu, majetku, 
původu nebo jiného postavení. 

4.  Chovejte se k ostatním závodníkům s úctou a oceňte jejich výkon, neboť každý má jinou 
úroveň schopností a talent. 

5.  Nikoho nešikanujte jak fyzicky, tak ani telefonicky, přes SMS nebo online. 
6.  Podporujte a povzbuzujte své týmové kamarády. Pochvalte je, když se jim daří a ujistěte 

je, že jste tu pro ně, když se jim nedaří. 
7.  Pečujte o veškeré vybavení, i když není vaše. 
8.  Nekuřte, nepožívejte alkohol ani neužívejte žádné látky, pokud se účastníte akce IODA 

nebo jakéhokoli závodu třídy Optimist. 
9.  Dodržujte pravidla a hrajte poctivě. 
10.  Respektujte rozhodnutí rozhodčích. 
11.  Vždy se snažte dělat to nejlepší! 
 
  
 


