
?atutfrfmverfrkrtng wer øfticfrin [c jery[sport
Met deze verklaring gaan we de verbinten¡s aan om, over de discussie heen, heldere

gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de pos¡t¡eve waarden in dejeugdsport.

We verklaren dat

We dc pos¡licvc naarden in deleugttspotl act¡ever, met

volgchourlert inspatrninq en nrcl goedc planning zullen

nastnvail.

Op hel vlak van haining en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddo€len

nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een

gezonde en veilige competitieve st¡jl, een pos¡tiefzelfbeeld en goede sociale

vaardigheden Hiebij zullen we ons laten leiden door de noden van het k¡nd

We geloven dat de drang om uitte blinken en te winnen en succes en plezi€r te ervaren,

net als mislu kking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesporl We

zullenkinderendekansgevenzichditeigentemakenen hetteintegreren(binnende
structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen

helpen hun emot¡es te beheersen

We zullen speciale aandæht schenken aan de leiding en ople¡ding van kinderen aan de

hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het alçmeen en de fak

play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten

We zullen ervoor zorgen dat k¡nderen betokken waden brj het besluitvormingsproces in

hun sporl

We ven¡¡elkomctt de steun van sponsors en de ¡nedia, tnaar

wc geloven dat dit: sleut ¡n ovcrcênstenilning tnoct ziin nnl
de hoofddoelstellingen van da jeugdsporl,

We veMelkomen sponsoring van organ¡saties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst

met het pedagogische proces, de ethische basìs van de sport en de hooiddoelstellingen

van de jeugdsport

We geloven dat het niet alleen de lunctie van de rnedia is om reactiefte zijn, dit b€tekent

een spieoel te z¡jn van de problemen van onze maatschappij, maar ook proactief, dit

betekent st¡mulerend, opvoedend en vernieuwend

Daaro¡n ondetschrijven we fonneel het'Panalhlon Charte¡

ovcr tle Reclilen v¿tn hc! Kind n rle Sporl'.

Alle kinderen hebben hel recht
. Sport te beoefenen
. Zich te vermaken en te spelen
. ln een gezonde omgeving te leven

. Waardig behandeld te worden

. Getraind en begeleid te v'rcrden door competente mensen

. Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, ind¡v¡dueel riÍne en

mogelijkheden
. Zich [e meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
. ln veilige omstandigheden aan sport te doen
. Te rusten
. De kans te knjgen kampioen te worden, of het n¡et te \r',orden

Dit alles kan alleen worden bere¡kt wanneer regeringen, sportfederat¡es,
sporlagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld,

sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zell deze

verklaring onderschrüven.

Wc onze itrspanningcn tullctl voorlzcllen om alle vonnen

van discrininalic ttil dcjcugdsporl le bdnnen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gellkheid, dat sociale

rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vere¡st Laalnaturen,
gehand¡capten en minder getalenteerde k¡nderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport

te doen en zullen dezelfde professionele b€geleiding krijgen die ter besch¡kking staat van

vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of
cultuur

Wc etkenrctt en aanvaardett lrcl fcil dat sport ook negalievc

affectcn k¿tt vc¡oorzaken at dat u prevenlieve en curaticve

nnatrcgllcrt nodie zijn om ki¡rlen:tt lc beschennen.

We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door

ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en u¡tbuit¡ng tegen te gaan en de

kinderen te helpen mogel¡jke negatieve effecten ervan te overw¡nnen

We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het k¡nd en het rìotiverende

klimaatnogsteedsonderschatworden Daaromzullenlreeengedragscodeontwikkelen,
aanvaarden en to€passen met klaar vastgelegd€ verant\i/oordelijkheden voor allen die

betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, spoÍtleiders, oud€rs,

opvoeders, trainers, sportnanagers, sportbesturen, aÍtsen, kinesisten, diëtisten,

psychologen, topatleten, de kinderen zelf

We raden s(erk aan dat ernstig ',rcrdl overwogen om organen te creèren op de gepaste

il¡veäus om deze code op te volgen

. We steunen ter registrat¡e en accreditat¡e voor lrainers en coaches
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