CÓDIGO DE CONDUTA PELA ÉTICA DESPORTIVA
Segundo o Plano Nacional de Ética Desportiva, o Código de Ética Desportiva visa ser formativo e preventivo. Formativo
porque apresenta um conjunto de valores humanos, tais como respeito, disciplina, verdade, amizade, lealdade,
solidariedade, tolerância, espírito de equipa, resiliência, entre outros, que deverão ser apreendidos e vividos
especialmente pelos mais jovens; e preventivo porque, ao focalizarmos a nossa ação junto dos mais jovens alertandoos para que tenham comportamentos eticamente corretos, estaremos a prevenir situações negativas no futuro. Assim,
tendo em conta que o Clube Ténis de Coimbra se revê nestes princípios e espera que seja o reflexo de todos os seus
alunos e atletas, convidamo-lo a ler e a assinar este código como forma de compromisso para com o mesmo.
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Respeitar as regras do jogo ou da competição.
Recusar e denunciar a fraude ou manipulação de resultados, defendendo sempre a verdade desportiva.
Dar sempre o melhor na competição, independentemente do adversário.
Considerar os adversários desportivos como parceiros e não como inimigos, tratando-os com educação e
cortesia.
Respeitar o seu próprio corpo, bem como o dos adversários, preservando-os de qualquer ofensa à sua
integridade física e mental.
Repudiar a dopagem sob qualquer forma, protegendo desse modo a sua saúde e preservando a verdade
desportiva.
Reconhecer o valor dos adversários e felicitá-los quando eles ganham o jogo ou a competição. Não procurar
desculpas ou guardar rancor pelo facto de ter sido derrotado, mas, pelo contrário, saber utilizar a derrota
como fator de melhoria.
Aprender a vencer: manter na alegria da vitória, a humildade e a simplicidade reconhecendo em cada uma
delas o esforço dos vencidos.
Respeitar os outros agentes desportivos (dirigentes, treinadores, árbitros e juízes, etc) e os espetadores, em
todas as circunstâncias e momentos, nas competições ou fora delas, tratando-os de forma respeitosa e
cortês.
Ser correto e respeitador para com as entidades que prestem os serviços desportivos.
Lembrar que à medida que se vão obtendo melhores resultados maiores serão as obrigações quanto à
salvaguarda dos princípios do espírito desportivo, pois tornar-se-ão exemplo público de ética para todos,
sobretudo para os mais jovens.
Conhecer e cumprir o Código de Ética Desportiva que tenha sido aprovado pelas associações de classe
representativas da área de atividade em que se inserem.
Coimbra, ____ de _________ de ______
O Aluno/Atleta: __________________________________________

