TRENINZI
➢ plivači moraju ispunjavati postotak dolazaka od 85% ukoliko žele biti aktivni natjecatelji te
uživati sve pogodnosti te grupe (osim ukoliko imaju opravdan razlog izostanka, npr. Bolest)
➢ trener adekvatnim i objektivnim načinima odlučuje o preraspodjeli grupa i plivača. Plivači i
roditelji dužni su poštivati odluku trenera, a za sva pitanja i dodatne informacije mogu se uvijek
obratiti treneru i/ili Upravi kluba.

ODLASCI NA NATJECANJA
 Svi natjecatelji dužni su sudjelovati na svim predviđenim natjecanjima navedena u klupskom
kalendaru (osim ukoliko imaju opravdan razlog izostanka).
 Postotak dolazaka na treninge jedan je od glavnih faktora u odlučivanju koji plivači će
sudjelovati na natjecanju.
 OBAVEZNO je potrebno potvrditi ODLAZAK ili NE ODLAZAK na natjecanje do dogovorenog
datuma kako dijete ne bi izgubilo pravo odlaska na natjecanje kao i zbog bolje organizacije
natjecanja (troškova putovanja, obroka, kotizacija, trenera...).
 Odlazak i povratak s natjecanja obavezan je organiziranim prijevozom (osim u iznimnim
slučajevima gdje ćemo po dogovoru izaći u susret).
*Zašto potičemo organiziran prijevoz? Djeca se u autobusu druže, razvijaju zajedništvo i
pripadnost klubu, pjevaju i vesele se. Osim toga, po odlasku, u autobusu dobiju sve potrebne
infomacije oko disciplina u kojima će nastupiti, o satnici rasplivavanja i početku natjecanja, dok po
povratku treneri daju svoj rezime o ponašanju plivača kao i pohvale odrađenih utrka te plan za
sljedeće natjecanje.
✔ Roditelji su dužni djetetu spremiti dovoljno hrane i vode za njegov boravak na bazenu (hrana
podrazumijeva sendvič, energetske pločice, voće i sl., dok je za piće adekvatna voda ili
eventualno sportski napitak) – brza hrana, čips, smoki, gazirana pića i ostala nezdrava hrana
tijelu predstavlja dodatno opterećenje, a nije kvalitetan izvor energije.
✔ Odlazak na natjecanja obavezno u klupskoj odjeći (trenirka, hlačice ili majica, osim višednevnih
natjecanja sa dužim putovanjem).
✔ Za vrijeme trajanja natjecanja, boravak na tribinama obavezan je u zelenoj klupskoj majici
✔ Na natjecanju plivamo sa klupskom kapicom.
✔ Poželjno je da plivačice na natjecanjima sa više dijelova natjecanja imaju barem 3-4 kupaća
kostima kako ne bi boravile u mokrom kupaćem kostimu ( boravak u mokrom kostimu
povećava mogućnost pojave bolesti – prehlada, upala i općenito pothlađivanja tijela).

✔ Plivači su dužni boraviti na tribinama kako bi ih trener pravovremeno mogao uputiti na start
prije utrke, a nakon isplivane trke dužni su doći do trenera kako bi im dao rezime odrađene
utrke.
✔ Roditelji, iako imaju pristup tribinama, dužni su na natjecanju sudjelovati samo kao gledatelji
na predviđenom mjestu za gledatelje.
* Djeca najbolje funkcioniraju kada su sama s trenerima i sa svojim društvom. Ukoliko je
roditelj na bazenu/natjecanju trenerima se otežava rad jer se vrlo često dogodi da djecu moraju tražiti
po cijelome bazenu, a znamo da im je mjesto u grupi.
✔ Roditelji mogu sve svoje opaske, pohvale, primjedbe i/ili kritike u vezi nastupa svog plivača
prenijeti treneru nakon natjecanja.
✔ Budite roditelj, podrška i pohvala i onda kada Vam ne izgleda najbolje jer to je ono što je
djetetu potrebno. Nemojte ih sugerirati u tehnici i taktici plivanja jer na taj način stvarate
nesigurnog i zbunjenog plivača.

