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Treenerite eetikakoodeksi aluseks on spordis kehtivad ausa mängu (Fair Play) põhimõtted. Treenerite
eetikanõuded kehtivad kõigil oskuste ja pädevuste tasemetel, nii liikumisharrastuses kui ka võistlusspordis
töötavatele treeneritele.
Treener peab oma töös käituma eetiliselt, juhindudes järgnevatest reeglitest:
• Treener peab austama inimõigusi – kõigil treenitavatel on võrdsed õigused ja neid ei tohi diskrimineerida
soo, rassi, nahavärvi, keele, usutunnistuse, poliitiliste või muude vaadete, rahvusliku või sotsiaalse kuuluvuse,
rahvusvähemusse kuuluvuse, sünnipära või muu ühiskondliku seisundi tõttu.
• Treener peab austama kõigi treenitavate eneseväärikust, tunnustama igaühe panust ning õigust olla
sõnaliselt, füüsiliselt ja seksuaalselt ahistamata ning ära kasutamata.
• Treener peab tagama sportimistingimuste sobivuse ja ohutuse ning arvestama treenitavate ea, võimete ja
oskustega. Eriti tähelepanelikut peab treener seda jälgima noorte ja algajate puhul.
• Treener peab tundma ja austama võistlusreeglistiku sisu ja mõtet nii treeningutel kui võistlustel, tagades
kõikidele sportlastele võrdsed võimalused ja võistlustingimused.
• Treener peab austama kohtunikke ja tunnustama nende osa võistluste õiglasel ja määrustepärasel
läbiviimisel.
• Treeneri ülesanne on juhtida ja mõjutada treenitavate sportlikku käitumist ja sooritust ning samas
julgustada neid iseseisvalt otsustama ja oma otsuste, käitumise ja soorituse eest vastutama.
• Treener peab juhtima dopingu ja keelatud meetodite kasutamise vastast ennetustegevust, selgitama
treenitavatele järjekindlalt dopingainete ja keelatud meetodite kahjulikku mõju.
• Treener peab tunnistama, et kõigil treeneritel on võrdne õigus oodata oma treenitavatelt reeglitepärases
võistluses edu. Märkused, soovitused ja kriitika tuleb esitada otse vastavale inimesele ja nendest tuleb rääkida
omavahel, mitte avalikult.
• Treener ei tohi ei avalikult ega varjatult muuta tema kui koondiste treeneri hoolde usaldatud sportlase
treeningplaane ega sundida peale oma treeningmetoodikat, kaasamata sportlase senist treenerit.
• Treener peab tunnustama kõigi treenitavate õigust püüelda oma võimete realiseerimise poole, seda ka
juhul, kui see tooks kaasa muutused koostöösse senise treeneriga. Sellistel juhtudel peab treener tagama, et
teise treeneri kaasamine või treenitava üleminek teise treeneri juurde arutatakse treenitavaga põhjalikult läbi
ja muutus on treenitava huvides.
• Treeneril peavad olema tunnustatud kutseoskused. Treener mõistab, et kutseoskuste arendamine tähendab
järjepidevat õppimist ja töö kaudu kogemuste omandamist. Treeneri ülesanne on jagada saadud teadmisi ja
oskusi.
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• Treener peab austama treeneri ametiväärikust ning olema alati välimuselt ja käitumiselt korrektne. Treener
ei tohi treenitavate juuresolekul suitsetada. Treener peab olema treeningu ajal kaine ega tohi ei enne tööd ega
töö ajal tarvitada alkoholi ega teisi psühhotroopseid aineid. Ka väljapool treening- ja võistluskeskkonda peab
treener käituma korrektselt ning olema treenitavatele ja kolleegidele eeskujuks.
• Treener peab looma hea koostöö kõigi isikute ja institutsioonidega, kellest võib sõltuda tema treenitavate
areng, sealhulgas teiste treenerite, sporditeadlaste, arstide, oma spordialaliidu ja teiste
spordiorganisatsioonidega.
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