
 

                             МЕЖДУНАРОДНА ТЕНИС ФЕДЕРАЦИЯ 

                                      ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ТРЕНЬОРИТЕ ПО ТЕНИС 

ТРЕНЬОРЪТ ТРЯБВА ДА: 
 

1. Уважава всички играчи по всяко време. Да бъде честен и последователен с тях. Да се придържа към 
всичките си обещания, както вербални така и писмени. 

2. Дава обратна връзка на всички играчи съобразена с техните нужди и личностни характеристики. Да 
избягва пределно негативна обратна връзка, по който и да е въпрос. 

3. Се съобразява с правото на играчите да се консултират с други треньори и съветници. Да работят с 
други специалисти(спортни учени, доктори, физиотерапевти и др.) 

4. Се отнася честно и отговорно с играчите съобразено с спортната им активност, и независимо от пол, 
раса, произход, спортен потенциал, цвят, сексуална ориентация, религия, политически убеждения, 
социално-икономически статус и др. 

5. Окуражава и спомага играчите за независимо и отговорно поведение, представяне, решения и 
действия. 

6. Въвлича играчите във вземането на решения, които ги касаят пряко. 
7. Определя и има съгласие с играчите, коя информация е лична и да я уважават като такава. 
8. Окуражава създаването на среда, при която има взаимна подкрепа сред играчите. 
9. Окуражава играчите да проявяват уважение един към друг като индивидуалности, независимо от 

нивото на тяхната игра. 
10. Прилага тренировъчни методи, които в дългосрочен план ще са от полза за играчите и да избягва 

тези, които могат да са им във вреда. 
11. Съобразява тренировъчните упражнения и натоварвания с възрастта, опита, възможностите, 

физическите и психическите качества на играчите.  
12. Съобразява своята роля в развитието на играчите си и всячески да избягва предпоставки за 

сексуална близост, които могат да се създадат при една близка и доверена връзка, като тази между 
треньор и играч. 

13. Избягва ситуации, които могат да се тълкуват като компромисни между него и играча. 
14. Показва явно неодобрение към ползването на медикаменти за подобряване на представането, 

употребата на алкохол, цигари и незаконни субстанции. 
15. Уважава фактът, че целите, които си поставя като треньор може да не се припокриват с тези на 

играча. Да се стреми към качествено представяне, основано на реалистични цели и съобразено с 
растежа и развитието на играча.  

16. Разбира и уважава индивидуалните различия у играчите, и да се ръководи в действията си от техния 
дългосрочен интерес. 

17. Определя и поставя предизвикателства у всеки играч, които са едновременно постижими и 
мотивиращи.  

18. По всяко време да се проявява като модел за подръжание, който е пример за достойнствата на 
спорта и в частност тениса, като показва високи професионални и лични стандарти. 

19. Не си позволява в качеството си на треньор да се възползва или действа в свой политически, личен 
или бизнес интерес, от което може да пострада даден инграч.  

20. Окуражава играчите и другите треньори да подържат и развиват честни отношения помежду си. 
21. Уважава другите треньори и винаги да действа с уважение и вяра. 
22. Се увери преди да поеме като треньор даден играч, че отношенията на този играч с предишния  

треньор са приключили. 
23. Разбира и уважава ролята на официалните лица за провеждането на дадено състезание и тяхната 

роля в съблюдаването на правилата. 
24. Знае е спазва тенис правилата, условията и стандартите, както и да  окуражава играчите да правят 

същото. Да се придържа както към писаните правила, така и към духа на честната игра.  
25. Предоставя достоверна инфромация за своята квалификация. 
26. Бъде отворен към чуждото мнение и да се стреми непрестанно към усъвършенстване и развитие. 

 
                       
 
 
                                Президент на МТФ      Треньор по Тенис 


