
 

PIAGAM VICTORIA BASKET 
 

Victoria Basket adalah perkumpulan bola basket yang berorientasi pembinaan bola basket dan bertujuan melatih dan 
membina para pemain agar dapat bermain basket yang baik dan benar di berbagai tingkat, dari lokal, provinsi, maupun 
hingga tingkat nasional.  
 
Tujuan utamanya adalah pemahaman dan penguasaan fundamental, kesenangan bermain, semangat dan kerjasama 
tim, serta fair play untuk semua pemain dan anggota.  
 
Setiap anggota Victoria Basket (pemain pria dan wanita, pelatih, ofisial, orang tua dan pendukung) harus mencermati 
piagam ini dan berkomitmen untuk:  

 Menghormati aturan klub, PERBASI (Persatuan Bolabasket Indonesia) dan FIBA (International Basketball 
Federation) yang tersedia berdasarkan permintaan dari pengurus, pelatih dan ofisial.  

 Menghormati petugas dan wasit pertandingan demi terciptanya persaingan yang sehat dan bermanfaat. Peran 
mereka sulit dan mereka patut kita hormati.  

 Mengikuti atau melaksanakan rekomendasi dan saran dari ofisial / pelatih Victoria Basket.  

 Berkolaborasi dan aktif berpartisipasi dalam berbagai acara yang diselenggarakan oleh klub.  

 Dukungan dengan antusiasme dan semangat fair play terhadap tim basket Victoria.  

 Jika diperlukan, mengikuti pengembangan dan pelatihan berkesinambungan yang diselenggarakan untuk wasit, 
pelatih, dan ofisial.  

 
Lebih khusus, setiap insan Victoria Basket berkomitmen untuk:  

 Hadir tepat waktu dan mengikuti latihan dengan semangat konstruktif.  

 Memberikan keterangan ketidakhadiran atau keterlambatan dalam latihan dan pertandingan.  

 Mengadopsi aturan kebersihan diri dan lingkungan dalam setiap latihan dan pertandingan.  

 Menggunakan standar perlengkapan pribadi yang semestinya untuk bermain basket (sepatu, kaos kaki, celana 
dan baju olah raga).  

 Tidak memakai perhiasan ataupun perlengkapan yang dapat mengganggu aktifitas dan membahayakan diri 
sendiri maupun orang lain dalam latihan dan pertandingan.  

 Untuk menjaga peralatan dan fasilitas gedung olah raga yang tersedia (pakaian, tas, bola, lapangan, kamar 
ganti, dan lain-lain).  

 Menghormati rekan tim dan lawan-lawannya seperti diri sendiri, dalam kemenangan ataupun kekalahan.  

 Menghormati aturan dan menerima semua keputusan dari wasit, tidak pernah mempertanyakan integritas 
mereka. Janganlah kita lupa bahwa mereka, layaknya setiap manusia, dapat berbuat kesalahan, walaupun 
mereka melakukan yang terbaik untuk tidak melakukannya.  

 Berlapang dada dalam kekalahan dan menyadari pentingnya pembinaan untuk menjadi lebih baik.  

 Menerima dan menikmati kemenangan dengan kerendahan hati, tidak pernah mengejek, mengintimidasi 
ataupun melecehkan lawan.  

 Tidak berbuat curang untuk mendapatkan kemenangan.  

 Menjaga harga dirinya dalam segala situasi. Hindari perilaku dan bahasa yang agresif, intimidatif dan buruk, 
menolak kekerasan fisik dan verbal, baik sebagai pemain, pelatih, ofisial atau penonton di dalam ataupun luar 
suatu latihan maupun pertandingan basket.  

 
Dengan menerima Anda sebagai anggota aktif, Victoria Basket setuju:  

 Untuk memberikan pembinaan basket;  

 Untuk memastikan tersedianya hal-hal yang diperlukan untuk berlatih basket (pelatihan, lapangan,  

 peralatan);  

 Untuk menyediakan peralatan yang diperlukan untuk pertandingan (baju dan celana seragam);  

 Untuk mengikuti perkembangan dan mendorong karir olahraga Anda, dengan persetujuan orang tua Anda, 
serta mempertimbangkan pendidikan akademis dan minat profesional Anda, juga faktor kesehatan Anda;  

 Untuk memfasilitasi kemungkinan karir dalam Tim Nasional (baik remaja maupun senior) ataupun Liga Nasional;  

 Pada akhir musim kompetisi, klub, berkoordinasi dengan tim pelatih dan ofisial masing-masing kelompok umur, 
melakukan evaluasi seluruh sumber daya, memberikan pengakuan terhadap pemain-pemain muda terbaik yang 
telah menunjukkan komitmen tinggi atas tingkat kehadiran, semangat dan pengembangan diri, baik dalam hal 
teknis maupun non-teknis.  

 


