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PRAVILA OBNAŠANJA ŠD GAIANA 

GARDEROBA 

1. Ko pridem v garderobo, z nasmehom pozdravim ostale člane tima in se z njimi rokujem. 

2. V garderobi zložim svoje stvari in poskrbim, da so pospravljene. 

3. V garderobi ne vpijem. 

4. V garderobi se ne dotikam tujih stvari. 

5. Preoblačim se stoje ali sede na klopi in ne na tleh. 

6. Po končanem treningu preverim, če sem vzel vse svoje stvari in ne tujih. 

TELOVADNICA 

1. V telovadnico vstopim šele, ko pride trener. 

2. V telovadnici pozdravim s priklonom. 

3. Postavim se v vrsto in počakam na začetek treninga. 

4. Med treningom se ne pogovarjam. 

5. Med treningom poslušam trenerja in ga spremljam, ko kaže vaje. 

6. Če hočem kaj vprašati, dvignem roko in počakam na znak trenerja. 

7. Med treningom pomagam drugim članom tima, še posebno če so novi in mlajši. 

8. Če kdo iz tima slučajno naredi napako, ne kričim na njega, ampak ga opozorim z umirjenim glasom in 

nasmehom, saj mu želim pomagati. 

9. Če kdo namerno naredi napako, sporočim trenerju. 

10. Cel trening se trudim dati vse od sebe. 

11. Cel trening kažem spoštovanje do društva, trenerja in drugih tako da sem do njih prijazen, jih poslušam 

ter spremljam in upoštevam navodila. 

ZUNAJ TELOVADNICE 

1. Ponosno predstavljam TKD Team GAIANA povsod, saj sem ogledalo društva in tima. 

2. Nikoli ne udarim drugih, veščino lahko uporabim samo kadar se branim, saj kot mladoleten 

odgovarjam s starši za poškodbe, ki jih povzročim. 

3. Se ne pretepam, ampak se pogovorim, če se to ne da, se obrnem in grem stran ali pa prosim druge 

(učitelje, policijo, starše), da me zaščitijo. 

4. Ne zmerjam drugih. 

5. Se ne kregam, ampak pogovarjam - Lepa beseda lepo mesto najde. 

6. Svoje znanje uporabim samo na treningu in tekmovanju. 

7. Drugim članom Taekwondo Teama GAIANA pomagam tudi izven telovadnice, če rabijo pomoč. 

TEKMOVANJE 

1. Večer pred tekmo pripravim vse in preverim, če nisem kaj pozabil. 

2. Na tekmi ves čas poslušam in upoštevam navodila trenerja. 

3. Na tekmi nosim majico in kapo GAIANA. 

4. Pojem hrano 45 minut pred tekmo in ne kasneje, ker mi lahko postane med borbo slabo. 

5. Nasprotnika pozdravim v znak spoštovanja in se borim FAIR-PLAY. 

6. Po tekmi se obnašam umirjeno, ne glede na izid borbe - ne jokam, če izgubim in se ne hvalim, če 

zmagam. Poraz sprejemam kot proces učenja in uspeh sprejemam kot osvojitev cilja. 

7. Če mi kdo čestita, se mu prijazno nasmehnem in zahvalim. 

8. Priznanje za uspeh (medalja, pokal, diploma ipd.) skrbno čuvam, saj sem zanj precej garal. 

9. Po končani tekmi preverim, če sem vzel vse svoje stvari in ne tujih. 
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UKREPI 

1. Če na treningu ponavljam napake pri vajah - dodatne telovadne vaje. 

2. Če motim trening s svojim vedenjem - dodatne telovadne vaje. 

3. Če ne poznam pravil obnašanja - seminarska naloga in dodatne telovadne vaje. 

4. Če slučajno poškodujem ali izgubim tujo lastnino - po potrebi nakup nove opreme in dodatne 

telovadne vaje. 

5. Če namerno poškodujem ali izgubim tujo lastnino - po potrebi nakup nove opreme in seminarska 

naloga ter dodatne telovadne vaje, lahko tudi začasna prepoved treniranja. 

6. Če večkrat motim trening s svojim vedenjem - seminarska naloga in dodatne telovadne vaje,  

mirovanje. 

7. Če se vedem neprimerno na treningu ali izven treninga (izbruhi, napadi na druge, neupoštevanje 

bontona, norčevanje iz drugih ipd.) - seminarska naloga in dodatne telovadne vaje, lahko tudi 

mirovanje, v primeru večkratne ponovitve pa tudi začasna prepoved treninga. 

8. Če ne spoštujem trenerja: npr. večkrat ne poslušam navodil trenerja, ugovarjam, ga ne pozdravim, ga 

ne upoštevam ipd. - seminarska naloga, telovadne vaje, lahko tudi mirovanje ali začasna prepoved 

treniranja. 

9. Če ne spoštujem ostalih članov tima: npr. ne pomagam, se jim posmehujem, jih zmerjam - seminarska 

naloga, telovadne vaje, lahko tudi mirovanje ali začasna prepoved treniranja. 

10. Če ne spoštujem društva GAIANA: npr. neustrezno vedenje izven treninga - seminarska naloga, 

dodatne telovadne vaje, lahko tudi začasna prepoved treniranja. 

11. Če se ne učim v šoli in starši prijavijo dve zaporedni slabi oceni - začasna prepoved treniranja. 

12. Če večkrat ne spoštujem trenerjev in ostalih članov tima - trajna prepoved treniranja. 

13. Če se pretepam, kradem, kot mladoleten kadim, sem bil pod vplivom alkohola ali droge oz. sem storil 

kakršnokoli drugo kaznivo dejanje - trajna prepoved treniranja. 

 

Ljubljana, 7. 9. 2015 

Predsednik društva 

mag. Zlatan Ranđelović 

 
 


