
 

 
 

KODEKS OBNAŠANJA ČLANIC IN ČLANOV REPREZENTANCE 

KENDO ZVEZE SLOVENIJE 

 

 

Ta kodeks določa pravila obnašanja članic in članov državnih reprezentanc Kendo 

zveze Slovenije (v nadaljevanju reprezentantov) na vseh tekmovanjih in drugih 

reprezentančnih aktivnostih. Izvršni odbor Kendo zveze Slovenije (v nadaljevanju 

KZS) kodeks po potrebi lahko dopolnjuje in spreminja.  

 

Vsak reprezentant se zavezuje, da bo ravnal v skladu z naslednjimi navodili 

kodeksa, ki od njega pričakuje, da:  

 spoštuje pravila in ukrepe Slovenske protidopinške organizacije (SLOADO), 

Svetovne protidopinške agencije (WADA) ter priročnika Anti-Doping Manual 

for Kenshi, ki ga je izdala mednarodna kendo organizacija; 

 častno in odgovorno predstavlja Republiko Slovenijo in njene simbole na vseh 

tekmovanjih in drugih reprezentančnih aktivnostih;  

 spoštuje vodstvo in druge člane reprezentance;  

 spoštuje in se primerno obnaša do vodstva in članov drugih reprezentanc;  

 se obvezno udeležuje tekmovanj, priprav in reprezentančnih treningov, ki jih 

selektorji KZS pripravijo za reprezentante;  

 se po potrebi udeleži propagandno-marketinških akcij KZS in njenih sponzorjev;  

 se udeležuje priprav in tekmovanj optimalno pripravljen in z vso ustrezno 

opremo;  

 skrbi za zdravje in zdravo prehrano ter se v času priprav izogiba aktivnostim 

zunaj treninga, ki bi lahko privedle do poškodb;  

 pri vseh reprezentančnih aktivnostih uporablja opremo, ki je v skladu z določili 

KZS; 

 uporablja logotipe sponzorjev le po predhodnem dovoljenju in v skladu z 

navodili KZS;  

 uporablja uradna reprezentančna oblačila na potovanjih, treningih, tekmovanjih 

ipd., kot določa selektor oz. vodja ekipe; 

 se najpozneje ob predvideni uri zglasi na dogovorjenem mestu – npr. zbirnem 

mestu odhoda na tekmovanje, treninga, sestanka s selektorji ali trenerji …;  

 v športni dvorani, v kateri poteka tekmovanje, nosi reprezentančna oblačila ali 

kendo uniformo in je na mestu, ki ga določi selektor ali vodja ekipe;  

 prisostvuje uradnim otvoritvam v reprezentančnih oblačilih ali kendo uniformi 

skladno z navodili selektorja ali vodje ekipe;  

 skrbno in odgovorno pazi na svoje stvari in opremo in, če je to mogoče, pazi tudi 

na stvari in opremo drugih članov ekipe;  

 ima na vseh reprezentančnih aktivnostih zunaj Slovenije pri sebi veljavno 

evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki jo je izdala ZZZS;  

 upošteva hišni red v objektu, v katerem je reprezentant nastanjen;  

 v času tekmovalnih dni upošteva navodila o počitku in ostaja v svoji sobi do ure, 

ki jo določi selektor oz. vodja ekipe;  

 ne moti drugih reprezentantov pri dnevnem in nočnem počitku;  



 

 
 

 upošteva prepoved uživanja alkohola in/ali drugih vrst opojnih substanc in 

snovi; 

 za vsak izhod iz hotela ali dvorane predhodno dobi soglasje selektorja ali vodje 

ekipe; 

 krepi timski duh, bodri in podpira druge člane ekipe med njihovim nastopom;  

 se v športni dvorani, kjer poteka tekmovanje, ne oddaljuje od drugih članov 

ekipe; 

 se na tekmovanju bori in obnaša v skladu s pravili in vrednotami, ki veljajo v 

kendu, ter skladno s tem izkazuje primerno spoštovanje do sodnikov in 

tekmovalcev drugih ekip;  

 opozori druge člane reprezentance na neprimerno obnašanje ali kršitve tega 

kodeksa in o tem obvesti selektorja ali vodjo ekipe; 

 upošteva prepoved gibanja mladoletnim reprezentantom zunaj hotela ali dvorane 

brez spremstva polnoletne osebe in soglasja selektorja ali vodje ekipe;  

 izpolnjuje dogovor, da morajo mladoletni reprezentanti pred odhodom na 

tekmovanje prinesti podpisano izjavo o soglasju staršev oz. skrbnikov. 

 

 

Reprezentant se lahko udeleži reprezentančnih aktivnosti šele, ko podpiše izjavo, 

da bo spoštoval ta kodeks.  

 

Za vsako odstopanje od pravil kodeksa mora reprezentant predhodno dobiti 

soglasje selektorja ali vodje ekipe.  

 

Vsakemu reprezentantu, ki ne bo upošteval tega kodeksa, bo po ugotovljeni kršitvi 

nemudoma izrečen opomin, o katerem bodo obveščeni matični klub in IO KZS, v 

primeru mladoletnega reprezentanta tudi starši oz. skrbniki.  

 

Neupoštevanje ali kršitev kodeksa ima za posledico lahko tudi izključitev 

reprezentanta iz reprezentance in/ali uvedbo disciplinskega postopka.  

 

Kodeks je predlagala Kendo komisija, sprejel pa ga je IO KZS na izredni seji:  

Kraj in datum: video konferenca, 28. 02. 2021 

 

Podpis:  Peter Topić, predsednik Kendo zveze Slovenije  



 

 
 

IZJAVA O SPOŠTOVANJU KODEKSA OBNAŠANJA ČLANIC IN ČLANOV 

REPREZENTANCE KENDO ZVEZE SLOVENIJE 

 

Spodaj podpisani/-a___________________________________, rojen/-a 

_______________, član/-ica kluba_______________________________________ 

izjavljam, da sem prebral/-a in se podrobno seznanil/-a s Kodeksom obnašanja članic in 

članov reprezentance Kendo zveze Slovenije, ter se zavezujem, da bom kot 

reprezentant/-ka Kendo zveze Slovenije kodeks v celoti spoštoval/-a. 

 

Kraj in datum:___________________________________________ 

 

Ime in priimek:____________________________________________ 

 

Podpis: 

 

   

 


