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Hrvatska olimpijska akademija jedna je od 150 priznati h nacionalnih olimpijskih akademija rasprostranjenih diljem 
svijeta na pet konti nenata te predstavlja integralni dio Međunarodnog olimpijskog odbora, Međunarodne olimpijske 
akademije i olimpijskog pokreta u cijelosti . Osnivanje i djelovanje Hrvatske olimpijske akademije određeno je Olimpijskom 
poveljom – temeljnim aktom olimpijskog pokreta i svjetskog športa – koja predstavlja olimpizam kao životnu fi lozofi ju 
utemeljenu na uravnoteženoj cjelini ti jela, volje i uma, stvarajući način života zasnovan na radosti  koji se nalazi u trudu, 
obrazovnoj vrijednosti  dobroga primjera i pošti vanju univerzalnih temeljnih eti čkih načela.

U skladu s odredbama Olimpijske povelje, Hrvatska olimpijska akademija osnovana je s ciljem promicanja temeljnih 
načela olimpizma, eti ke u športu, fair play-a, tolerancije, te spajanja športa s obrazovanjem, kulturom i umjetnošću. 

Plemenite vrijednosti  koje šport i eti ka prenose, trajna su inspiracija i poti caj stvaranju, napretku i unapređenju 
osobnosti  – kako pojedinca, tako i društava u cijelosti . U skladu s navedenim, Hrvatska olimpijska akademija prihvati la 
je sudjelovanje u projektu „Bonton ponašanja u športu“ s ciljem prenošenja poruke svim sudionicima u športu, od onih 
najmanjih, do trenera koje Hrvatska olimpijska akademija obrazuje putem programa osposobljavanja, usavršavanja i 
cjeloživotnog učenja – do športaša, roditelja, sudaca, navijača i športski novinara. 

Bonton dolazi od francuske riječ bon što znači dobar i grčke riječi tonoś – način postupka, označavajući ti me dobro 
vladanje i defi nirajući pravila ponašanja u društvu. 

„Bonton ponašanja u športu“ također ima za cilj usvajanje primjerenih oblika ponašanja u duhu fair play-a za sve 
sudionike u športu te dugoročno stjecanje vješti na putem afi rmati vnih poruka popraćenih ilustracijama. Želja nam je 
istaknuti  eti čke norme, moralne standarde i upute o ispravnom vladanju i ponašanja u športu. „Bonton ponašanja u 
športu“ pokušaj je i intencija da vrijednosti  športa – osobito u praksi – budu poziti vne te da geslo „šport je za osobu, 
a ne obrnuto“ ne bude samo zvučna fraza već zahtjevna i isti nita stvarnost koja nije samoj sebi svrha već se nalazi u 
službi čitava čovjeka.

doc. dr. sc. Saša Ceraj,
Ravnatelj Hrvatske olimpijske akademije
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Šport je moćno i poti cajno odgojno i obrazovno sredstvo, ili kako mnogi kažu životna škola mladim ljudima kako da 
budu bolji građani. Ipak, postoji i dojam da se potencijal športa za odgoj mladih nedovoljno koristi  te da je vrlo malo 
ljudi u stanju prihvati ti  šport ne kao sredstvo za posti zanje športskih rezultata pojedinaca, već kao sredstvo kojim se 
posti žu rezultati  vezani uz odgojne i životne ideale velikog broja mladih ljudi. 

Fair play je izraz koji se univerzalno koristi  za opisivanje igranja po pravilima i u duhu pravila, uz poštovanje sebe, drugih 
i igre. Fair play govori o tome što je ispravno, a što pogrešno.

Dok športaši komuniciraju jedni s drugima, s trenerima, sa sudcima i drugim službenicima u različiti m situacijama 
na igralištu i izvan njega, oni donose brojne izbore koji imaju eti čku osnovu, odnosno bave se pitanjima ispravnog i 
pogrešnog. Zato su im potrebni uzori za donošenje svojih odluka, a najčešće ih vide upravo u svojim trenerima. Svaki 
trener bez obzira koliko mu je to namjera ili nije, djeluje ne samo na športski razvoj mladog športaša već i na ostale 
aspekte djetetova života.

Cilj ovog Bontona je potaknuti  trenere da podignu svijest o eti čkim odlukama koje su dio športa i budu primjer u 
donošenju odluka na temelju vrijednosti  fair playa. 

Danira Bilić
Predsjednica Hrvatskog fair play odbora
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Trener je u smislu Zakona o sportu osoba koja programira i provodi sportsku pripremu, sportsku rekreaciju i sportsku 
poduku. Za te poslove mora imati  i određenu stručnu spremu. Dakle trener/ica svojim stručnim radom pridonosi 
uspjehu športaša, međuti m to je samo jedna od uloga. 

No, trener/ica nije samo osoba koja provodi neke športske djelatnosti . To je osoba koja se treba baviti  kulturom duha 
i ti jela. Osoba koja treba razvijati  izvrsnost i posti zanje vrhunskog športskog rezultata, no ne pod svaku cijenu.

Treneri/ce na putu ostvarenja športskog uspjeha imaju zadaću poti cati  športaše na suradnju s članovimašsportskog ti ma, 
promicati  važnost fair-playa i pridržavanja pravila te doprinositi  razvoju socijalnih vješti na poput suradnje, tolerancije 
i međusobnog poštovanja, a iznimno je važno navedeno znati  primijeniti  u porazu. Svojim primjerom treneri/ce mogu 
značajno doprinijeti  tome da športaši usvoje niz poziti vnih osobina kao što su darežljivost, velikodušnost, hrabrost i 
ustrajnost te da u športu usvojene vrijednosti  primjenjuju i izvan športskog okruženja. 

Treneri/ce su također i osobe koje predstavljaju sponu između športaša, sudaca, roditelja i navijača. Nerijetko su u ulozi 
onoga koji ne smije ignorirati  ponašanje navedenih dionika, a da pri tom treba i poti cati  njihovu međusobnu suradnju. 

Treneri/ce su osobe koje podupiru poziti vno ponašanje u športu i životu općenito kroz model trajnog učenja i promicanja 
koncepta koji slavi šport, a pri tom isključuje nasilje te stvara siguran okvir za nesmetan razvoj kroz šport koji treba 
biti  dostupan svima.

One osobe koje se ponašaju na više navedeni način predstavljaju trenere/ice koje su autoritet i koje pamti mo kao 
učitelje života.
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1. Poštujem odluke sudaca i 
isto zahtijevam od športaša.
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2. S poštovanjem se odnosim 
prema športašima, roditeljima, 

drugim trenerima i 
športskim djelatnicima. 
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3. Nikada ne zanemarujem 
brige ili strahove športaša. 
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4.Svojim primjerom športaše 
potičem na poštovanje pravila 
i na igru u duhu fair playa. 
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5. Športski uspjeh nikada ne 
stavljam ispred sigurnosti i 
osobne dobrobiti športaša.



6. Promičem nulti stupanj 
tolerancije verbalnog, 
emocionalnog, tjelesnog 

i seksualnog uznemiravanja 
i zlostavljanja. 
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7. Nikada ne ignoriram bol 
ili ozljedu športaša.
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8. Ne vičem na športaša 
koji pogriješi, već mu ukažem 

na ono što iz pogrešaka 
može naučiti.



9. Vodim računa o tome da svi 
športaši, neovisno o stupnju 

njihove vještine, budu prepoznati 
kao vrijedni i važni članovi tima.  
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10. Vodim računa o tome da 
svim športašima osiguram 
jednaku pažnju i priliku da 

pokažu svoju športsku vještinu.
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11. Neovisno o rezultatu, 
uvijek pohvalim trud i 

osobni napredak športaša.



12. Na društvene mreže nikada 
ne postavljam fotografi je ili 
komentare zbog kojih bi se 

športaši mogli osjećati nelagodno.
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11. Neovisno o rezultatu, 
uvijek pohvalim trud i 

osobni napredak športaša.
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13. Surađujem s roditeljima 
mladih športaša s ciljem 
unaprjeđenja dobrobiti 

njihove djece.
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14. Vodim računa o tome da su 
aktivnosti i metode rada koje 

provodim na treningu primjerene 
dobi i sposobnostima športaša. 



15. Svjestan sam da su treneri 
često uzor mladim športašima, 

stoga svoj posao obavljam 
profesionalno, odgovorno i časno.
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Kao bivša vrhunska športašica s velikim športskim iskustvom, ali i danas kao predana športska djelatnica koja 
svoje znanje i iskustvo nesebično prenosim u radu s djecom u školi i u športskom klubu mogu reći kako je 
neophodno postaviti  kvalitetna i stručna pravila kroz Bonton ponašanja u športu.

Veliku ulogu u tome imaju treneri – stručni kadar u športu, koji su svojim znanjem, ali i velikim angažmanom oni 
o kojima ovisi koliko će se djece uključiti  u šport, odnosno zadržati  u športskom klubu te koliko će se kvalitetno 
raditi  s djecom u svim dobnim kategorijama. Jedan od bitnih faktora uspješnosti  trenera je njegova komunikacija 
sa športašima, roditeljima i ostalim stručnim kadrovima koji sudjeluju u izgradnji kvalitetnog sustava športa. 

Trener je izuzetno bitna osoba u opstojnosti  i razvoju sustava športa osobito kod mlađih dobnih kategorija kako bi na što kvalitetniji 
način bile prenijete sve potrebne informacije djetetu – športašu. Na taj način trener stječe povjerenje i kod djeteta – športaša i 
kod roditelja te se djeca mogu bezbrižno započeti  baviti  športom. Samo kvalitetan, stručan, savjestan i postupan rad može stvoriti  
rezultate, bilo da se radi o najmlađoj kategoriji gdje se djeca upoznaju sa športom i uče prve „korake“ o športu ili se radi o starijim 
kategorijama od kojih se očekuje viša i bolja razina trenažnog učinka, odnosno posti zanje športskih rezultata.

Biti  trener, vrlo je odgovorno i presudno za mnoge uspjehe u športu. Stoga smatram kako svaki trener kao stručnjak u športu mora 
imati  puno znanja iz kinezioloških, antropoloških, pedagoških i metodičkih segmenata, zati m iz specifi čnih predmeta športske 
specijalnosti , kao i prakti čne vješti ne potrebne za samostalno vođenje trenažnog procesa. Također, neophodno je da suvereno 
vlada znanjem iz predmeta pedagogije i psihologije koja su ponekad presudna u stvaranju športskih rezultata.

Jedna od najvažnijih stvari je prije svega dobra komunikacija koja je osnova u svakom radu, a tako i u trenerskom poslu. Pod ti m 
podrazumijevam komunikaciju: trener-športaš-roditelj-ostali stručnjaci. 

Također je važno biti  svjestan kako treneri svojim ponašanjem predstavljaju model,

primjer i uzor športašima, a ako želimo da se športaši ponašaju pristojno, odgovorno, fair play i pošteno, tada je prvi korak da 
treneri svojim ponašanjem daju športašima upravo takav primjer.

Ponosna sam što svakim danom sudjelujem u izgradnji mladih ljudi, djece, športašica i športaša u školi i športskom klubu, a kako 
bi kasnije postali dobri i kvalitetni ljudi na ponos cijeloj društvenoj zajednici.

Klaudija Bubalo, mag.cin.
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Kao bivši nogometaš, trener u nekoliko klubova te izbornik hrvatske reprezentacije, za vrijeme svoje karijere imao sam priliku 
doživjeti  obje strane odnosa trenera i igrača te dobro znam koliko je korektan odnos trenera prema športašima ključan za svaki 
športski uspjeh.

Biti  dobar trener ne odnosi se samo na poznavanje tehnike i takti ke, pravila i načela svoga športa, već i na spoznaju kako su i 
najelitniji športaši – poput hrvatskih nogometnih reprezentati vaca – i dalje uglavnom vrlo mladi ljudi koji još uvijek odrastaju te 
koje formira utjecaj osoba oko njih. Treneri, stoga, trebaju težiti  tomu da športašima za koje brinu pomognu u športskom razvoju, 
ali i u onom životnome. 

Pedagoška uloga trenera posebno je važna u mlađim dobnim kategorijama, što sam imao prilike doživjeti  u svojoj trenerskoj 
karijeri. Nije slučajno da puno športaša o svojem treneru govori kao „drugom ocu“, a to dovoljno govori kakva je odgovornost 
biti  trener jednom mladom športašu. 

Kao što je zadatak trenera razvijati  športašu sve vješti ne potrebne za njihov šport, jednako je važno te iste mlade ljude podučiti  
športskim i ljudskim vrijednosti ma poput fair playa i poštovanja prema drugima te ih poti cati  na obrazovanje i društveno korisne 
akti vnosti .

Zajedništvo u momčadi i stožeru mogu proizaći samo iz međusobnog povjerenja i poštovanja, a treneri svoj autoritet u svlačionici 
trebaju graditi  kroz znanje, stručnost i rad – nikada kroz agresivan pristup prema športašima koje treniraju.

Kao izbornik Hrvatske, do srebrne medalje nisam sti gao nepotrebnim pokazivanjem sile, već zato što sam od prvog dana vjerovao 
u sposobnosti  svojih igrača i s njima puno komunicirao. Hrvatski reprezentati vci koji su se našli na popisu za Svjetsko prvenstvo 
redom su izvrsni nogometaši koji igraju na vrhunskoj razini. Nije im bio potreban trener koji će ih naučiti  igrati  nogomet, već im 
je trebao netko tko će im iskazati  povjerenje, dati  samopouzdanje te potencirati  važnost i vrijednost zajedništva. Najveća mi je 
čast u karijeri što sam imao priliku postati  ta osoba. 

Moja glavna poruka svakom treneru stoga je jednostavna: vjerujte u športaše s kojima radite, usmjeravajte ih u športskom i 
životnom smislu te se prema njima uvijek odnosite s jednakim poštovanjem koje očekujete da oni iskažu prema vama.

Zlatko Dalić, 
Izbornik hrvatske reprezentacije
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