ETIČNI KODEKS ZA UČITELJE KOT DUHOVNE VODJE

Duhovni vodje urijo in služijo tako, da negujejo zavest, empatijo in modrost.
SLUŽENJE DRUŽBI
Duhovno urjenje mora biti zasnovano in izvajano tako, da upošteva obče dobro, z obzirnostjo
do javne varnosti, zdravja in reda. Povečano zavedanje zaradi duhovnega urjenja lahko
spodbudi željo po osebni in družbeni spremembi. Duhovni vodje morajo tako s pazljivostjo
pomagati usmeriti energije tistim, ki služijo, na odgovoren način, ki se odraža na njihovi
osebnosti in osebnemu značaju.
SLUŽENJE POSAMEZNIKOM
Duhovni vodje se morajo primerno pripraviti na zaščito učenčevega zdravja in varnosti med
duhovnim urjenjem ter med ranljivimi obdobji, ki lahko sledijo. Vzpostaviti in spoštovati se
morajo primerni običaji zaupnost.
USPOSOBLJENOST
Duhovni vodje bodo pomagali samo pri tistih vadbah , za katere se kvalificirajo z osebnimi
izkušnjami ter z treningom ali izobrazbo.
POŠTENOST
Duhovni vodje se morajo zavedati, kako njihov sistem prepričanj ter vrednote, potrebe in
omejitve vplivajo na njihovo delo.
NE ZA ZASLUŽEK
Duhovno urjenje se ne sme izvajati v duhu posla. Duhovni vodje morajo svojim učencem
ustreči ne glede na njihovo zmožnost plačila ali donacije.
TOLERANCA
Duhovni vodje morajo izvajati odprtost in spoštovanje do ljudi, katerih prepričanja so v
čistem nasprotju z njihovim.

ETIČNI KODEKS ZA TRENERJE
Trener ima lahko velik vpliv na razvijajoče se športnike, ki se zanašajo na trenerje glede
osnovnih navodil in vodstva, potrebnega za doseganje najvišjih nivojev. Trener ima lahko
neverjetno moč nad temi športniki in te moči ne sme izkoriščati. Zaradi tega je v korist vseh
udeleženih potrebno postaviti etični kodeks in kodeks ravnanja za usmerjanje trenerjev in
zaščito športnikov.
Trener mora slediti etičnim standardom učenja in treniranja. Trenerji in sensei morajo
določiti kriterije, potrebne za ocenjevanje novih in inovativnih metod učenja in treniranja.
Kriteriji morajo biti zasnovani v skladu z interesi ju-jitsu športnika. Prav tako mora trener
trdno zastaviti končne cilje, odnos teh ciljev do splošnega Etičnega kodeksa ju-jitsa ter
določiti sredstva, s katerimi bo dosegel te cilje.
Načela, ki vodijo ju-jitsu trenerje, vključujejo :
USPOSOBLJENOST
Trener pri svojemu delu stremi k ohranjanju visokih standardov odličnosti. Prepozna meje
svoje usposobljenosti in omejitve svoje strokovnosti. Izvaja samo storitve in tehnike, za
katere je usposobljeni z izobrazbo, vadbo in izkušnjami. Na področjih, za katera še ne
obstajajo profesionalni standardi, deluje s preudarnostjo in poskrbi za potrebne varnostne
ukrepe za zaščito oseb, s katerimi dela. Vzdržuje poznavanje potrebnih znanstvenih in
strokovnih informacij, povezanih z izvajanjem storitev. Prav tako pa se zaveda potrebe po
nenehnem izobraževanju. Trener primerno uporablja znanstvene, strokovne, tehnične in
administrativne vire.
POŠTENOST
Trener si pri treniranju prizadeva promovirati poštenost. Je iskren, pošten ter spoštujejo
druge. Pri opisovanju ali poročanju svoje kvalificiranosti, storitev ali produktov ne daje
napačnih, zavajajočih ali zmotnih izjav. Zaveda se svojega lastnega sistema prepričanj ,
vrednot, potreb in omejitev ter njihovega vpliv na svoje delo. Izogiba se neprimernega in
možnega, potencialno škodljivega dvojnega odnosa s svojimi športniki.
STROKOVNA ODGOVORNOST
Trener zagovarja strokovne standarde vedenja, pojasnjuje svojo strokovno vlogo ter
obveznosti, sprejema odgovornost za svoje obnašanje in prilagodi svoje metode potrebam
različnih športnikov. Z drugimi strokovnjaki ali inštitucijami se posvetuje, se obrne na njih oz.
z njimi sodeluje za kar največjo korist športnikov ali ostalih prejemnikov njegovih storitev.
Trenerjevi moralni standardi in vedenje so osebne zadeve, razen v primeru, kadar njegovo
vedenje ogroža njegovo odgovornost ali zmanjša zaupanje javnosti v treniranje in/ali
trenerje. Prav tako trener skrbi, da se njegovi kolegi vedejo etično. Kadar je primerno, se s
kolegi posvetuje, da bi preprečil oz. se izognil neetičnemu vedenju.

Zaveda se svojih etičnih odgovornosti do skupnosti in družbe, v kateri živi in dela. Svoje
znanje o športu posreduje javnosti ter tako prispeva k dobrobiti človeka. Poskuša se izogniti
zlorabi svojega dela. Podreja se zakonu ter vzpodbuja k razvoju zakonov in pravil v korist
svojemu športu.
SPOŠTOVANJE UDELEŽENCEV IN DOSTOJANSTVO
Trener spoštujejo temeljne pravice, dostojanstvo in vrednost vseh udeležencev. Zaveda se
kulturnih, individualnih in funkcijskih razlik, vključno z razlikami zaradi starosti, spola, rase,
etničnosti, nacionalnega porekla, vere, spolne usmerjenosti, invalidnosti, jezika in
družbenoekonomskega statusa. Pri svojem delu se izogiba tem predsodkom in ne sodeluje
namerno pri krivični diskriminaciji oz. je ne opravičuje.
SKRB ZA DOBROBIT DRUGIH
Trener si prizadeva prispevati k dobrobiti oseb, s katerimi komunicira. Pri svojih dejanjih
upošteva dobrobit in pravice svojih športnikov ter ostalih udeležencev. Kadar se pojavi
konflikt med obveznostmi in interesi, skuša trener rešiti te konflikte in izvršiti svojo vlogo na
odgovoren način, s katerim prepreči oz. zmanjša škodo. Zaveda se razlik v svoji moči in moči
drugih ter nikdar ne izrablja ali zavaja ostalih oseb.
ZAVRAČANJE DROG IN NEZDRAVIH NAVAD
Trener ne dovoljuje oz. odobrava uporabe substanc za izboljšanje telesnih sposobnosti ali
ostalih nedovoljenih substanc ter podpira športnikov trud po čistosti. Prav tako skuša
odvrniti od uživanja alkohola in tobaka med športnimi dogodki ali proslavljanjem zmage na
prizorišču ter prepoveduje uživanje alkohola mladoletnim.

ETIČNI KODEKS ZA SODNIKE
Razumevanje sodnikove vloge je osnova za korektno in pravično sojenje. Veliko preveč bojev
odločijo kazni, zaradi katerih sodnik odloči končni izid. Funkcija sodnika je, da pusti, da se boj
odloči zaradi veščin, pri tem pa ščiti športnike pred poškodbami in preprečuje, da bi kdo od
športnikov povedel zaradi nedovoljene poteze. Ta preprosta filozofija v kombinaciji s
poznavanjem pravil in zdravim razumom je ključ do dobrega sojenja.
Za izvajanje profesionalnega in pravičnega sojenja se mora sodnik strogo držati naslednjih
osnovnih etičnih načel:
Vedno mora vzdrževati največje spoštovanje ju-jitsa.
Ob vsakem času se mora vesti spoštljivo in ohranjati dostojanstvo svojega položaja.
Vedno mora spoštovati svojo zadolžitev ali katerokoli drugo pogodbeno obveznost.
Udeleževati se mora izobraževalnih sestankov, na katerih spozna zakonitosti in pravila bojev,
njihovo ustreznost ter uporabo.
Vedno mora stremeti k doseganju čim boljšega skupinskega dela s svojimi kolegi.
Biti mora lojalen do svojih kolegov in jih nikoli zavedno kritizirati.
Imeti mora dobro psihično in telesno kondicijo.
Športnike mora učinkovito nadzorovati in pri tem biti spoštljiv in obziren brez žrtvovanja
svoje trdnosti.
Pri pomaganju svojim kolegom , da izboljšajo svoje delo, se morajo potruditi po svojih
najboljših močeh.
O nobenem boju ne sme podajati izjav, razen v primeru razjasnitve interpretacije zakonov in
pravil bojev.
Nobenega posameznika ali skupine ne sme diskriminirati ali neprimerno izkoriščati na
podlagi rase, barve, vere, spola ali nacionalne pripadnosti.
Biti mednarodne ju-jitsu zveze je privilegij, zato morajo njegova dejanja odsevati zaupanje v
zvezo in njene člane.

KODEKS VEDENJA ZA ŠPORTNIKE

Za obvladanje posamezne tehnike je najprej pomembna duševna kultura. Pridobivanje
tehnike zahteva previden, skromen, nezloben, svoboden in pozoren um. Z drugimi besedami,
športnik se mora potruditi po svojih najboljših močeh.
Nikoli ne smeš biti naveličan učenja, kjerkoli in kadarkoli. To je skrivnost znanja. Rad
postavljaj vprašanja in se uči. Ceni vznemirjenje učenja.
Pripravljen se bodi žrtvovati za veščino in trenerja. Spoštuj veščine, ki se jih učiš in napore, s
katerimi si prišel do teh veščin.
Nikoli ne bodi nespoštljiv do trenerja. Sledi njegovim navodilom po svojih najboljših
zmožnostih.
Vedno bodi vdan trenerju in učnim metodam. O svojem nestrinjanju s kakšnim postopkom
ali tehniko se na samem pogovori s trenerjem.
Vadi, kar si se naučil, in poskušaj izboljšati svojo tehniko po svojih najboljših zmožnostih. To
vključuje preživljanje prostega časa v telovadnici in izvajanje kondicijskih vaj ob prostih
dnevih.
Nehaj uporabljati tehniko, ki si se je naučil v drugi šoli, če je trener ne odobrava.
Vedno bodi dober vzgled za nižje pasove. Zavedaj se, da bodo skušali oponašati
starejše/senior športnike.
Pomagaj drugim športnikom pri učenju in njihovemu uspehu. Zavedaj se, da ste vsi člani
močne skupine s skupnimi cilji in interesi.
Ne pozabi, da se tvoje obnašanje znotraj in zunaj telovadnic odraža na veščini in trenerju.
Zapomni si, da se ne moreš znebiti odgovornosti do ju-jitsu veščin, ki se si jih naučil,
kamorkoli greš.
Vedi se častno. Nikoli ne bodi nevljuden. Poskušaj živeti po načelih veščine: vljudnosti,
poštenosti, samokontroli in vztrajnosti.
Vsi učni pripomočki se morajo obravnavati s spoštovanjem, ne glede na to ali so pravo orožje
kot so sablja, katana ali palica, ali pa replika orožja, kot so plastični noži, oprema za trening
ali blazine.
Kazati moraš spoštovanje do oseb, s katerimi treniraš in vadiš, ter se izogibati njihovemu
poškodovanju.

ETIKA DOJA IN NEKAJ OSNOVNIH PRAVIL IN PREDPISOV OBNAŠANJA V DOJU

Športnika mora voditi globoko spoštovanje do doja, do vseh osebe v njem in do namena
vadbe. Olika, prijaznost, vljudno vedenje in vzdrževanje formalnih etiket so del
športnikovega treninga in nujne za razvoj spoštljivega odnosa do veščine. Športnik si mora
zapomniti pravila in jih vedno spoštovati
Sledi nekaj osnovnih pravil obnašanja v doju.
PRIKLON
Kadar stojiš, gornji del telesa skloniš naprej. Obdržati moraš očesni stik z osebo, kateri se
priklanjaš. Kadar klečiš, položi dlani na tla pred seboj tako, da se dlani dotikata ali prekrivata.
Kadar med vadbo vstopi v dojo član s črnim pasom, trener prekine vadbo, učenci pa se mu/ji
priklonijo.
PRIHOD/ODHOD IZ DOJA
Noben športnik se ne sme brez trenerjevega dovoljenja priključiti ali zapustiti treninga. Pri
vstopu ali izhodu iz doja se prikloniš.
DELO S PARTNERJEM
Partnerju izkažeš spoštovanje s priklonom pred začetkom in po koncu sodelovanja.
SEDENJE V SEIZA
Vedno se usedeš v seiza ali pa s prekrižanimi nogami. Nikoli ne smeš sedeti z iztegnjenimi
nogami.
STOPANJE NA ALI SESTOPANJE S TATAMIJA
Vedno se sezuj preden stopiš na tatami. Na tatamiju je dovoljena le posebna obutev. Preden
stopiš oz. sestopiš s tatamija, se obrni proti centru tatamija in se prikloni. Na tatami stopi z
levo nogo, sestopi z desno.
ZAČETEK/ZAKLJUČEK TRENINGA
Postavi se v vrsto in se usedi v seiza obrnjen k tatamiju ali prostoru za vadbo. Športniki se
usedejo po vrsti glede na njihov stopnjo pasu. Trener (učitelj) in ostali športniki pričnejo s
pozdravom »shomen ni«, kjer se priklonijo proti sprednjemu delu doja in pozdravijo
prednike borilne veščine, sledi pozdrav »sensei-ni« med trenerjem in športniki. Ob zaključku
treninga se športniki usedejo v položaj seiza v enaki razporeditvi, vendar si sledijo pozdravi v
obratnem vrstnem redu.

PRIKLJUČITEV IN ODHOD IZ TRENINGA V TEKU
Da se pridružiš treningu v teku, stopi na rob tatamija in počakaj, da se ti trener prikloni.
Kadar moraš oditi pred zaključkom treninga to povej trenerju. Kadarkoli zapustiš tatami (ne
glede na razlog ali pričakovano trajanje), stoj na robu tatamija in vzpostavi očesni stik s
trenerjem. Počakaj na priklon trenerja preden sestopiš s tatamija.
ZAPUŠČANJE TATAMIJA PO KONČANEM TRENINGU GLEDE NA RANG
Kot znak spoštovanja starejših, učenci po končanem treningu sedijo v seiza dokler tovariši z
višjimi pasovi ne sestopijo s tatamija. Noben športnik se ne sme priključiti ali zapustiti
treninga v teku brez trenerjevega dovoljenja.
VARNOST
Vzdrževanje varnega okolja je odgovornost vseh športnikov. Kadar se ob tehniki počutiš
neprijetno, prosi, če je lahko izpustiš. Kadar se ti zdi, da drugi športnik ne dela varno, o tem
obvesti trenerja. Prav tako pred začetkom treninga obvesti trenerja o kakršnihkoli duševnih
ali fizičnih omejitvah, ki lahko zmanjšajo število tebi in drugim varnih tehnik.
POŠKODBE
Poškodbe niso dovoljene, še manj zaželene. Če se poškoduješ, ostani na mestu in pokliči
trenerja. Vsi mojstri so izučeni v prvi pomoči in oskrbi poškodb. O kakršnikoli poškodbi takoj
obvesti trenerja. Nikoli ne sestopi s tatamija, da bi si oskrbel poškodbo, ne da bi o tem
obvestil trenerja.
PREDAJA – MAITA
To ni ravno pravilo etikete, je pa zelo pomembno pravilo glede varnosti. Kadar čutiš bolečino
ali si v nevarnem položaju, potolči po partnerju, sebi ali tatamiju (npr. dva udarca s plosko
dlanjo, ki nakazujeta predajo). S tem pokažeš partnerju, da želiš, da popusti pritisk. Potolči je
potrebno glasno oz. da se občuti.
UPORABA VEŠČINE OSTANE NA TATAMIJU
Večina tega, kar rutinsko vadimo drug z drugim lahko resno poškoduje neizkušene. Zaradi
tega veščin ne smemo kazati ali vaditi na drugih zunaj doja. Prvo pravilo samoobrambe je
izogibanje situacijam, ki zahtevajo samoobrambo.
Poleg naštetega obstaja še nekaj dodatnih pravil etikete:
Brez preklinjanja v doju.
Brez kajenja v doju.
Vse trenerje moraš nagovoriti s Sensei ali z gospodom, gospo oz. gospodično (in priimkom).

Nositi moraš zaščito, kadar inštruktor to zahteva.
Ne smeš dvomiti ali oporekati višjemu pasu.
Med treningom ne smeš nositi nobenega nakita.
Med treningom ter na tatamiju oz. v vadbenem prostoru ne smeš žvečiti žvečilnega gumija.
Vedno moraš vaditi v čisti uniformi.
Nohte moraš imeti vedno na kratko postrižene.
Ne smeš se potegovati za napredovanje, če zaostajaš s treningi ali pripravami.

