
 
 

 

CÓDIGO DE CONDUTA PARA TREINADORES E OFICIAIS DA EQUIPE 

O Código de Conduta para treinadores e oficiais de equipes da CBSURF descreve 

os padrões de comportamento esperados de todos os membros da CBSURF. É uma declaração 

formal dos valores e padrões éticos que orientam os indivíduos no esporte. É um conjunto de 

princípios e padrões pelos quais atletas e oficiais podem ser responsabilizados ao representar seu 

país ou serem oficiais de qualquer evento da CBSURF. O Código é usado como ponto de 

referência ao lidar com questões de processo e ação disciplinar contra membros ou dirigentes.  

EU:  

 • Tratarei todos de forma justa no contexto de sua atividade, independentemente de gênero, 

local de origem, cor, sexo, religião, crenças políticas ou status econômico;  

• Garantirei que a confidencialidade dos jogadores seja mantida;  

• Ensinarei os atletas a administrarem conflitos e estresses e usarem o bom senso em 

situações difíceis;  

• Serei cortês ao elogiar, dar informações e impressões positivas;  

• Promoverei uma atitude construtiva em relação às competições;  

• Oferecerei oportunidades iguais para que todos aprendam novas habilidades e avancem 

por conta própria;  

• Vou encorajar os indivíduos a continuarem a participar no desporto;  

• Serei razoável no agendamento de eventos e treinamentos;   

• Ensinarei todos os atletas a jogarem limpo e respeitarem as regras, oficiais e adversários;  

• Garantirei que todos os atletas recebam instrução, apoio e tempo de jogo iguais;  

• Eu nunca vou ridicularizar ou gritar com atletas por cometerem erros ou desempenho 

ruim; 

• Dentro dos limites do meu controle, garantirei que os implementos e instalações sejam 

seguros e adequados a idade e habilidades dos atletas;  

• Vou lembrar que os atletas precisam de um treinador que eles possam respeitar e olhar 

como um bom exemplo;  

• Receberei o treinamento apropriado e continuarei atualizando minhas habilidades de 

treinamento; e  

• Eu me absterei de críticas públicas a colegas treinadores, atletas, oficiais e voluntários, 

especialmente quando falo com a mídia.  


