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Altyapı Antrenörlerinin 
Özelikleri 

 

BARBAROS ÇELENK 



 Teknik 

 Taktik 

 Kondisyon 

 Psikolojik 

 Sosyolojik  

 

 

Antrenör Kimdir? 
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Antrenörde Olması Gereken Bazı Özellikler 

Disiplin  
 

Olgunluk 
 

Dürüstlük 
 

Adil Olma 
 

Programlı olma 
 

Sabırlı olma 
 

03.07.2013 3 



Örnek olma 

 

Dikkatli ve çalışkan olma 

 

 İnatçı ve ısrarlı olma 

 

Eleştiriye açık olma 

 

Kendini kontrol edebilme 

 

03.07.2013 4 



 Sözüne sadık olma 
 

 Öğrenmeye istekli olma 
 

 Voleybol bilgisi 
 

 Spora olan ilgi düzeyi 
 

 Organizasyon yeteneği 
 

 Spor dalındaki 
uygulayabilme becerisi 
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Bir takımın yönetim 
sisteminde Antrenörun yeri : 

 

03.07.2013 6 



 

 Kendilerine ve başkalarına saygı 

 Sorumluluğun tam olarak üstlenilmesi 

 Güvenilirlik 

 İletişim 

 Tutarlı olma 

 Disiplin 

 Çok çalışma 

 

Antrenör ve Sporda  

Başarıyı Etkileyen Faktörler 
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 Takım ve sporcu önceliği 

 Kaybetmeyi kabullenme 

 Özgüven 

 Fair Play 

 Değişime açık olma 
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Antrenörün Uyması Gereken Bazı Etik Değerler 

OLMAMALI OLMALI 

Sözlü Saldırı 

Kötü Söz 

Kullanma 

Fiziksel Şiddet 

Irkçılık 

Seksüel 

Sapkınlık 

Alkol, sigara vb. 

madde kullanımı 

Tarafsızlık Güvenilirlik 

Doğruluk ve 

Adalet 
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http://www.123rf.com/photo_1761807.html


Antrenörün Çalışmasındaki 
Esas Fonksiyonlar 

 

Antrenör nedir?" bu 

diagramdalara bakarak 

herkes bunu 

söyleyebilir: 

Antrenör bir 

öğretmendir ve bir 

eğitmendir. Bu 

genellikle çocuklar ve 

gençlerle çalışan bir 

Antrenör için geçerlidir. 
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 Antrenör Oyuncuların Tutum ve 

Davranısları için bir Modeldir  
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   DİĞERLERİNİ TAKLİT ETMEK İLHAM 

KAYNAĞINI KURUTUR VE 

DURGUNLU YARATIR. 
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KiSiLiK 

 Güvenirlilik 

 Dürüstlük 

 Özgüven 

 Dinamizm  

 Ahlaki Temizlik 

 iyimserlik 

 Öz-Disiplin 

 Kendini ifade 

Etme Yetenegi  

03.07.2013 



14 

LİDERLİK 

 Yaratıcılık 

 Güçlü İrade 

 İletişim Sıkı  

 Prensip Sahibi 

 Esneklik  

 İleri Görüşlülük 

 İşbirliği 

 Uyum  

 Çaba  
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 Güçlü bir takım oluşması; antrenörün 

çalışmayı ne kadar istikrarlı yürüttüğüne 

ve oyuncuları çalışmaya ne kadar 

hazırladığına bağlıdır.  
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BİLGİ 

 Spor Hekimliği 

 Spor Psikolojisi 

 Biyomekanik 

 Video ve 

Bilgisayar 

Teknikleri  

 Spor Fizyolojisi 

 Beslenme 

 Fizyoterapi Ve 

diğerleri 
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DENEYİM 

 Antrenman 

 Müsabaka 

 Liderlik 

 Genel Yaşam 

Şekli 

 Öğretme 

 Eğitim 

 Yönetim 

 vb  
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 En Az Bir Yabancı Dil Konuşmak Üst 

Düzey Antrenörler için Bir Zorunluluktur  
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OTORiTE 

   Bir Antrenörün Otoritesinin temel olarak 
iki yönü vardır: 

 İnsan Kişiliği (Karizma): Bu, kısmen 
dogustan gelen ve kısmen yasantı 
yoluyla kazanılan ve de çalısma veya 
kurslarla kazanılması çok zor olan bir 
özelliktir. 

 Voleybol`a Özgü Yeterlik: Bunun sürekli 
bir ögrenme, çalısma, gelisme ve 
bireysel egitim yoluyla kazanılması 
gerekir. 

03.07.2013 
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 Antrenör,  mesleği ile ilgili yeterliliklerini ve  sınırlılıklarının 

farkına varmalıdır.  

 Yeterli eğitime, deneyime sahip oldukları hizmetleri ve 

teknikleri kullanmalıdırlar.  

 Antrenör üst düzey standartlara sahip değilse, çalıştığı 

sporculara zarar vermemek için gerekli önlemleri almalıdır. 

  Yapmış olduğu işle ile ilgili gerekli bilimsel ve profesyonel 

bilgilere sahip olmak, bunları korumak ve devam eden bir 

eğitime ihtiyacı olduğunun farkına varmalıdır 

 Antrenörler, uygun bilimsel, profesyonel, teknik ve yönetsel 

kaynakları kullanmalıdırlar.    

 

YETERLİK 
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    DOĞRULUK/DÜRÜSTLÜK. 

 

    
•  Antrenörler, antrenörlük uygulamaları sırasında 

centilmen, dürüst ve diğerlerinin haklarına saygılı 

olmalıdırlar.  

• Kendisini tanıtırken, niteliklerinden, ürünlerinden 

veya ücretten bahsederken,  yanıltıcı, yanlış 

açıklamalar yapmamalıdırlar.  
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 Antrenörler profesyonel görevlerini ve sorumluluklarını 

yerine getirebilecek profesyonel standartlara sahip 

olmalıdırlar.  

 Antrenörler, kendi davranışlarının sorumluluklarını almalı ve 

antrenman yöntemlerini sporcuların ihtiyaçlarına adapte 

etmelidirler.  

 Sporcuların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, profesyonel 

kişi ve kuruluşlara danışmalı ve bunlarla işbirliğine 

geçmelidirler.  

 Antrenörler diğer kişiler içinde aynı derecede doğru olan 

ahlaki değerlere sahip olmalıdırlar.  

 Gerektiğinde, etik olmayan uygulamalardan kaçınmak ve 

bunları önlemek amacı ile meslektaşlarına danışmalıdırlar 

PROFESYONEL 

SORUMLULUKLAR 
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 KİŞİYE SAYGI VE DEĞER VERME 

 Antrenörler, kişinin temel haklarına, değerlerine ve kişiliklerine saygı 

duymalıdırlar.  

 Yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, ulusal kimlik, din, cinsel eğilim, engel, dil ve 

sosyoekonomik statü gibi farklardan kaynaklanabilecek kültürel, bireysel ve rol 

farklılıklarının farkına varmalıdırlar.  
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SORUMLU ANTRENÖRLÜK  

 Antrenör yaşadığı ve çalıştığı topluma karşı profesyonel 

sorumluluklarının farkında olmalıdır.  

 İnsanların iyiliğine katkıda bulunmak için spor bilgisini 

uygulamalı ve halka duyurmalıdır.  

 İşini kötüye kullanmamalıdır.  

 Antrenörler kanunlara uymalılar ve spora özgü kanunların 

ve politikaların gelişimini için çalışmalıdırlar 
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UZMANLIĞIN KORUNMASI     

Antrenörler alanlarındaki son bilimsel ve 

profesyonel gelişmeleri takip etmeli ve 

kullandıkları becerilerde yeterliliklerini 

korumalıdırlar 
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PROFESYONEL KARARLAR İÇİN 
TEMELLER 

Antrenörler karar verirken veya 

profesyonel çaba harcarken bilimsel ve 

profesyonel bilgilere önem vermelidirler 

http://www.voleybolunsesi.com/upload/images/galeries/555_17.jpg
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 ANTRENÖRLÜK HİZMETLERİNİN DOĞASININ VE SONUÇLARININ 

TANIMLANMASI  

•Antrenörler bireylere, gruplara, 

organizasyonlara hizmetlerini 

sunarken onların anlayabileceği bir 

dille hizmetlerini anlatmalı ve 

uygulamalardan sonra hizmetlerinin 

bulguları ve sonuçları ile ilgili bilgi 

vermelidirler. 
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•  
•BAŞAKALRINA SAYGI 
•Antrenörler, kendisinden farklı değerlere, tutumlara ve 

görüşlere sahip bireylerin haklarına saygılı olmalıdırlar 
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AYRIMCI OLMAMA 
•  
 

•Antrenörler, yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, ulusal köken, din, 

cinsel eğilim, engel, dil, sosyoekonomik statü veya 

kanunlarla belirlenen herhangi  unsura dayanarak ayrım 

yapmamalıdırlar. 
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 KİŞİSEL PROBLEMLER VE ÇATIŞMALAR 

 

 Antrenörler, kişisel problemlerinin ve çatışmalarının verimliliklerini etkilediğinin 

farkına varmalıdırlar. Buna göre, sporculara zarar verecek  kişisel problemlerini 

bilmelidirler ve bu tür durumların  sporculara yansıma ihtimali olabileceği  

aktivitelerden kaçınmalıdırlar. 

 Antrenörler, kişisel problemlerinin görevlerini yeterince yapmasına etki edeceğini 

tahmin ettiğinde profesyonel yardım almalı veya, işle ilgili görevlerini azaltmalı, 

veya bırakmalıdır 

•. 
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 ZARARDAN KAÇINMA 

•  
 

•Antrenörler sporcularına ve diğer katılımcılara zarar 

verebilecek müdahalelerden kaçınmalıdırlar. 
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ANTRENÖRÜN  ETKİSİNİN YANLIŞ KULLANILMASI 
•  
 

•Antrenörler aldıkları kararlar ve davranışları ile diğer 

kişilerin yaşamlarını etkileyebilirler, etkilerinin yanlış 

kullanılmasına yol açacak kişisel, finansal, sosyal, 

organizasyon el veya politik faktörlere karşı dikkatli 

olmalıdırlar 
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   DANIŞMA VE REFERANS •  
•Profesyonel olarak uygun görüldüğü koşullarda, antrenörler 

sporcularına ya da diğer katılımcılara etkili bir hizmet 

sunmak amacıyla diğer profesyonellerle işbirliği yapabilirler.  
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 İLİŞKİDE İSTİSMAR 

• Antrenörler, değerlendirme yaptıkları, gözettikleri ve 

üzerinde otorite kurdukları sporcularını ve diğer katılımcıları 

sömürmemelidirler.  
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    ALT BİRİMLERE DANIŞMANLIK VE TEMSİL 

 

 Antrenörler, sorumlulukları yerine getirebileceklerini düşündüğü elemanları, 

danışmanları ve yardımcıları eğitimleri ve deneyimlerini dikkate alarak temsilci 

olarak atarlar. 

 Antrenörler, elemanlarına ve danışmanlarına uygun antrenman ve danışmanlık 

sağlar, ve bu kişilerin hizmetleri yeterli biçimde yerine getirip getirmediklerini 

kontrol eder 

•  
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 Antrenör, kendi etkinlikleri, bu etkinliklerde yer 

alan katılımcılar ya da organizasyonlar 

hakkında yanlış, olumsuz, yıkıcı beyanlarda 

bulunmaz. Antrenör aşağıdaki konularda yanlış 

ya da yıkıcı beyanlarda bulunmaz: 

 

 Antrenmanı, deneyimi ya da yeterliği; 

 Akademik dereceleri; 

 Referansları; 

 Kurum ya da dernek ilişkileri; 

 Hizmetleri; 

 Hizmet başarılarının derecesi, sonuçları ya da 

temelleri; 

 Ücretleri 

 

              

 

YANLIŞ YA DA YIKICI BEYANLARDAN KAÇINMA 
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İLİŞKİ YAPILANDIRILMASI 

Antrenörler, antrenmanın beklenmeyen sonuçları, ücretler 

ve güven/gizlilik gibi uygun konularda olabildiğince erken 

sporcularla görüşür. 

Antrenörler antrenman ile ilgili sporcuların her türlü 

sorusunu cevaplandırır. Mümkün olduğunda, sporcuların 

anlayacağı bir dille sözel/yazılı bilgi verir. 
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 AİLE İLİŞKİLERİ   

 

 Antrenör ilişkisi(aile, çocuk) olan insanlara bir hizmet sağlamayı kabul ettiği 

zaman, aşağıda belirtilenleri başlangıçta açıklamalıdır; 

1. hangi bireyler sporcudur  

2. antrenörün her bir kişiyle gireceği ilişki. 

 Bu açıklama antrenörün rolünü ve olası hizmetlerin kullanılışını içerir. 

 Antrenör herhangi bir rol çatışması yaşarsa en kısa zamanda bunu düzeltmeye 

çabalar ya da uygun bir biçimde rollerini bırakır. 

 
 

 

 

 

•  



03.07.2013 39 

   HİZMETLERİN KESİLMESİ 

  
 
Antrenörler, kendileriyle ilgili sorunlardan (hastalık, 

yaralanma, ölüm) ya da mali kısıtlamalardan dolayı 

olabilecek hizmet kesintilerini düşünerek antrenman 

planlaması yapar. 

Antrenör, yeni bir iş sözleşmesi ya da kontrat ilişkileri içine 

girdiğinde, yapılacak düzenlemelerde sporcunun refahını 

düşünmelidir 
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MESLEKİ İLİŞKİNİN BİTİMİ 
 

Hizmetin bitiminden önce, sporcunun istememe durumu 

hariç, neden ne olursa olsun antrenör sporcunun görüşlerini 

ve ihtiyaçlarını sorar, hizmetin bitiminden önce uygun 

olabilecek danışmanlığı sağlar, uygun alternatif hizmet önerir 
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 ANTRENMAN PROGRAMLARININ 

OLUŞTURULMASI: 

 ANTRENMAN PROGRAMLARININ 

TANIMLANMASI 

 ANTRENÖRLÜKTE OBJEKTİFLİK 

 . SPORCUNUN PERFORMANSINI 

DEĞERLENDİRME 

 VAATLERİN YERİNE GETİRİLMESİ 

 ETİK KONULARIN ÇÖZÜMLENMESİ 

 TAKIMIN SEÇİLMESİ 

 

    ANTRENMAN SÜPERVİZYONU 
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 ETİK KURALLARI BİLMEK 

 ETİK KKONULARLA KARŞI KARŞIYA 

KALMAK 

 ETİK KURALLAR VE ORGANİZASYONEL 

GEREKLİLİK ARASINDAKİ ÇELİŞKİ 

 ETİK KURAL İHLALİNİN FORMAL OLMAYAN 

YOLLARLA ÇÖZÜLMESİ 

 ETİK KURAL İHLALİNİN RAPOR EDİLMESİ 

 ASILSIZ ŞİKAYETLER 

 ETİK KURALLARIN İHLALİ İLE İLGİLİ 

SÜREÇLER 

 

 

             ETİK KONULARIN ÇÖZÜMLENMESİ 
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ANTRENÖR NELER BİLMELİDİR 

 Spor Fizyolojisi antrenman bilimi 
alanında elinize geçeni okumalısınız. 
Çünkü bilimsel sporun temeli buradan 
geçmektedir. 

 Spor Psikolojisi başarının temel 
taşlarından biridir. 

 Sporcular; Öğrenmekte oldukları bir 
hareketi deneyerek hata yapa yapa ve 
taklit ederek öğrenirler 

 Sporcuya ne kadar yüklenme 
yapacağını öğren  
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 Sporcularında yeteri kadar mücadeleci 

ve yırtıcılık özelliği olup olmadığını 

araştır ve aşıla 

 Problemli sporcular ve onlara nasıl 

muğamale edilir konusunda devamlı 

oku ve araştır. 

 Sporcuların kendine güvenmesini ve 

kendilerinde emin olmasını öğret. 

 Sporcuların antrenman ve maç 

sırasında olumsuz hislere kapılmalarını 

frenle. 
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 Sporcularını olum ve olumsuz olarak 
yerine göre eleştir.Dürüstçe  ve objektif 
olarak açıklama yap. 

 Başarı korkusu olan sporcu çoktur. 
Devamlı olarak kötü oyun 
çıkaracaklarını, sakat olduklarını 
söylerler. Sporcuların korkularını 
bertaraf etmeye çalış. 

 Antrenör, sporcusunun olgulaşmasında 
önder olmalıdır. 

 Antrenör; sporcusuna heyca’nını ve 
hislerini yenmesini öğretmelidir. 
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 Antrenör; kendisinden emin görünen 

sporcularına güven hissi veren, soğuk 

kanlı antrenördür. 

 Antrenör; ne çok sert ne çok yumuşak 

olmalıdır. Prensip içinde hareket eden, 

antrenman kurallarına harfiyen 

uygulayan gerçekçi bir kişidir. 

 Yardımcılarına yakınlık göster, onları 

say ve onereet. 

 Sporcuların problemlerini samimiyetle 

dinle, sporcularla sürekli olarak ilgilen. 
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 Sporculara kendi problemlerinden bahsetme. 

Özel,  psikolojik ruh halini antrenmana taşıma 

 Araştırıcı ol, Yeni çalışma ve metodları 

araştır.Bunların Voleybola yakın olmasını özen 

göster 

 Sporcuların sana aşırı şekilde bağlanmalarına 

müsade etme. 

 Bir antrenman veya maç sırasında sinirlerini 

hiç bir zaman kaybetmemeye çalış. 

 Sporcularını küçük düşürecek sözler söyleme, 

mağlubiyette sporculara yüklenme olumlu 

kıritik yap.Ama onları motive  etmek ve  

şımarıklığın önüne  geçmen gerekecektir. 
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 Sporcuyla yanlız bir sporcu olarak değil, 
bir genç insan olarak ilgilen. 

 Sporcularla her biri ile antrenmanda 
ayrı ayrı ilgilen. 

 Maç sonuna kadar asıl. Hiç bir zaman 
nasıl olsa kaybettik havasına girme. 

 Bir baba, ağbey, abla rolünde olduğunu 
unutma. 

 Kendini sevdir ve saydır. 

 Voleybol ilgili çok iyi bilgiye sahip 
olmayı unutma. Bu nedenle sürekli 
litaratürü takip etmelisin. 

 



03.07.2013 49 

 Sporcularına  örnek ol! Onların yanında 

küfür etmemeye, sigara-içki içmemeye 

çalış. 

 Maç değil? önce sporcuyu kazanma  

ilkesini unutmamalısın. 

 En önemlisi, KENDİNE OLAN SAYGIN 

olduğunu unutma. 
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DAVRANIŞLARINIZI 

GÖZDEN GEÇİRİN 

 Sporcunuzla iletişiminiz nasıl? 

 Ondan bir şey yapmasını nasıl istersiniz? 

 Yapmazsa ne yaparsınız? 

 Olumlu bir şey yaptığında ne yaparsınız? 

 Onunla antrenmanda (özel olarak) ne kadar 

ilgileniyorsunuz? 
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DAHA İYİ BİR ANTRENÖR OLMAK İÇİN 

1- Daha İyi Metodlar; 

 

 Her zaman işleri daha iyi yapabileceğiniz yollar arayın. Öğretme 

metodlarınızı iyi bile olsa daha iyisini yapmaya çalışın. En iyi öğretmenler 

öğrenmeyi hiç kesmeyen iyi öğrencilerdir. İyi öğretmenler kendi 

alanlarında birer uzman olmalıdırlar. Eğer öğrenmeyi bırakırsak 

mesleğimizde bizi bırakır 
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2- Planınız üzerine çalışın, Planınızı çalıştırın; 

 

 Organizasyon iyi bir öğretmenin kalbidir. Neyi 

öğreteceğinizi, nasıl öğreteceğinizi, ne zaman öğreteceğinizi ve 

neden öğreteceğinizi bilmelisiniz. 
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3- ‘’ K.I.S.S.’’ Formülü 

  Zaman test etti ve bu kural hala geçerli: 

 ‘’Keep It Simple Stupıd!’’ 

(aptalların anlayacağı kadar basitleştir) 

Öğreteceğimiz şey maçlarda yapabilecekleri spesifik bir şey olmalıdırlar. 

Kendinize şunu sorun: Bu öğrettiğim şey başarı için gerekli mi? ve 

unutmayın Basitlik kaliteyi getirir. 
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4- Kuma değil Kayaya inşa edin 

 Önce basit ve temel becerileri öğretin  sonra bunu üzerine daha 

zor ve komplike olanları inşa edin. Öğretilecek şey bir bina gibi ilerde 

olabilecek sert fırtınalara dayanacak şekilde sağlam inşa edilmelidir. 
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5- Öğrencilerinize Vizyon kazandırın 

 Oyuncularınızda bireysel olarak ve takım olarak ne 

görüyorsunuz? Onların gelecekte nasıl olabileceklerinin resmini çizmeye 

çalışın. Pazarlamanın etkin öğretmedeki değerini göz ardı etmeyin. 
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6- Davranışlar ve Teknikler  

 

 Tekniklerle birlikte bu teknikleri en zor durumlarda bile başarılı 

kılacak (hırs,takım ruhu vs. gibi) manevi değerleri de öğretin. Bu manevi 

değerler uygulamayı en üst düzeye çıkaracaktır. 
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7- En iyi Gördüklerimizi hatırlarız 

 

 Öğrenciler sesliden daha çok görsel olarak iyi öğrenirler. Doğru 

teknikleri açıklarken aynı zamanda gösterin. 
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8- Doğru noktayı işaret edin 

 

 Açıklamalarınızı ve gösterimlerinizi kısa tutun. Spesifik olun 

belirli noktaları işaret edin. Oyuncularınızın ilgilerini ve dikkatlerini 

toplayın. Çok fazla bilgi ile oyuncularınızı ezmeyin. 
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9- Bir kere söyleyin on defa yaptırın 

 

 Öğrenciler en iyi yaparak öğrenirler. Tekrar etmek öğrenmenin 

en iyi yoludur.  (bir çivi ve  çekici düşünün!!!) 
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10- Sadece yaptırmayın Doğru yaptırın 

 Öğrencilerinizden kaliteli uygulama isteyin. Yalnızca tekrar 

yeterli değildir kaliteli tekrar yapılmalıdır. Hareketleri doğru yaptırmak 

hem antrenör hem de oyuncular için disiplin ve zihinsel direnç gerektirir. 

Antrenör oyuncularına mükemmel performans nedir tanımlamalıdır. 

Alışkanlıkları terk etmenin zor olduğu unutulmamalıdır.  
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11- Koşarken öğretin 

 

 Oyuncularınıza öğreteceğiniz hareketi açıklayıp, onlar hareketi 

yaparlarken gerekli uyarıları yapın. Yapacağınız açıklamalar eğer bütün 

grubu ilgilendirmiyorsa, bütün çalışmayı bölmeye gerek yoktur. 
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 Her antrenmanı veya antrenman maçını 

önceden yazılı olarak hazırlamalıdır. 

 Antrenman, müsabakalar, toplantılar, 

vb. için ihtiyacı olabilecek bütün Araç 

Gereci yanında tasımalıdır  

03.07.2013 
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Antrenör sunları içeren bir 
Antrenör Günlüğü tutmalıdır: 

 Oyuncuların Kişisel Bilgileri: isim, yas, adres, telefon 
numarası, okul veya is adresi, vb. 

 Antrenmanlara ve diger takım etkinliklerine katılımlarını 
gösteren Yoklama Listesi. 

 Maçların Listesi: Tarih, yer, rakip, sonuç, süre, dikkat 
edilecek noktalar. 

 Test Sonuçları: Tarih, testler, her oyuncuya ait sonuçlar, 
takım ortalaması, vb. 

 İstatistiksel Maç Analizlerinin Sonuçları: Tarih, etkinlik, 
sonuçlar, takıma ve her oyuncuya ait istatistiksel veriler 

 Performans Gelişiminin Sonuçları ve Tabloları: Takım 
ve her oyuncu için  

03.07.2013 
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 Takım Toplantılarındaki Kararlar. 

 Oyuncularla yapılan Bireysel Konuşmaların 
sonuçları hakkında notlar. 

 Müsabaka Programı: Tarih, yer, müsabaka tipi, 
rakip(ler). 

 Antrenman Planları: Takım ve her oyuncu için uzun, 
orta, kısa vadeli antrenman planları. 

 Antrenmanlar için Hazırlıklar. 

 Maçlar için Hazırlıklar, ve diger seyler  

03.07.2013 
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Bir Antrenör için on değer? 

 1. Karakterin Degeri 

  2. Çalısma Zevki 

  3. Görev 

Zorunlulugu 

  4. Zamanın Degeri 

  5. Verdigi Örnegin 

Etkisi 

 6. Sabır Özelligi 

  7. Sebat Sonucu 

Basarı 

  8. Sefkatin Gücü 

  9. Yaratıcılıgın 

Hazzı 

 10. Ekonominin 

Bilgeligi  

03.07.2013 
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GENÇ SPORCU HAKLARI 
YASASI 
 Spora katılma hakkı 

 Her çocuğun gelişim ve yeteneği düzeyinde 
katılma hakkı 

 Uzman liderlerle eğitilme hakkı 

 Yetişkinler gibi değil, çocuk olarak oynama hakkı 

 Spora katılımlarında çocukların, liderlik ve karar 
vermeyi paylaşma hakkı 

 Güvenli ve sağlıklı ortamlarda spora katılma hakkı 

 Başarı için fırsat eşitliği hakkı 

 Kendisine onurlu şekilde davranılma hakkı 

 Spor yaparken aynı zamanda eğlenme hakkı 
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   TEŞEKKüR EDERiM  


