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  AAtthhlleettiicc  EExxppeeccttaattiioonnss  MMtt..  SSiiddee  MMiiddddllee  SScchhooooll  
        

  EExxppeeccttaattiioonnss  ffoorr  AAtthhlleetteess  

  

AAss  aann  aatthhlleettee  yyoouu  hhaavvee  aa  ggrreeaatt  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  rreepprreesseenntt  yyoouurr  sscchhooooll  iinn  aa  ppoossiittiivvee  wwaayy..  TTaakkee  

aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhiiss  ooppppoorrttuunniittyy  aanndd  bbee  aa  lleeaaddeerr..  SShhooww  rreeppeecctt  ttoo  aallll  ootthheerr  aatthhlleetteess,,  ccooaacchheess,,  

ooffffiicciiaallss,,  aanndd  ssppeeccttaattoorrss..  BBee  aa  tteeaamm  ppllaayyeerr  aanndd  hheellpp  pprroommoottee  ssppoorrttssmmaannsshhiipp  bbyy  yyoouurr  

eexxaammppllee..  AAbbiiddee  bbyy  aallll  sscchhooooll  aanndd  aatthhlleettiicc  ppoolliicciieess..  WWee  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  tthheerree  wwiillll  bbee  ttiimmeess  

yyoouu  mmiigghhtt  mmiissss  bbeeccaauussee  ooff  ffaammiillyy  rreeaassoonnss..  OOuurr  sseeaassoonnss  aarree  ssoo  sshhoorrtt  wwee  wwiillll  rreewwaarrdd  tthhee  

ssttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  aatt  pprraaccttiiccee..  IIff  yyoouu  aarree  iinnvvoollvveedd  iinn  aann  oouuttssiiddee  aaccttiivviittyy  ssuucchh  aass  aa  cclluubb  ssppoorrtt  

iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  yyoouu  ccoommmmuunniiccaattee  yyoouurr  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  yyoouurr  ccooaacchh  bbeeffoorree  yyoouurr  sseeaassoonn  

ssttaarrttss  oorr  aatt  tthhee  tteeaamm  pprree--sseeaassoomm  mmeeeettiinngg  ssoo  tthhee  ccooaacchh  kknnoowwss..  

  

EExxppeeccttaattiioonnss  ffoorr  CCooaacchheess  

  

RReemmeemmbbeerr  tthhaatt  yyoouu  hhaavvee  aa  ttrreemmeennddoouuss  iinnfflluueennccee  oonn  bbootthh  aatthhlleetteess  aanndd  ssppeeccttaattoorrss..  TTaakkee  

yyoouurr  rroollll  aass  aa  ccooaacchh  sseerriioouussllyy  aanndd  sshhooww  rreessppeecctt  ffoorr  aallll  iinnvvoollvveedd..  MMooddeell  ggoooodd  ssppoorrttssmmaannsshhiipp  

aallwwaayyss,,  eessppeecciiaallllyy  dduurriinngg  tthhoossee  ““tteennssee  mmoommeennttss””  wwhheenn  tthhiinnggss  aarree  nnoott  ggooiinngg  yyoouurr  wwaayy..  HHooww  

yyoouu  hhaannddllee  yyoouurrsseellff  aass  aa  ccooaacchh  aanndd  wwhhaatt  yyoouu  mmooddeell  iiss  vviissiibbllee  ttoo  eevveerryyoonnee..  BBee  mmiinnddffuull  ooff  

yyoouurr  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  bbeeffoorree,,  dduurriinngg,,  aanndd  aafftteerr  eeaacchh  ggaammee  aanndd  pprraaccttiiccee..  

  

EExxppeeccttaattiioonnss  ffoorr  PPaarreennttss//SSppeeccttaattoorrss  

RReemmeemmbbeerr  tthhaatt  tthhee  aaccttiivviittiieess  yyoouurr  ssoonn//ddaauugghhtteerr  aarree  iinnvvoollvveedd  iinn  aarree  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  sscchhooooll  

bbeeccaauussee  ooff  tthheeiirr  eedduuccaattiioonnaall    vvaalluuee..  PPlleeaassee  ssuuppppoorrtt  tthhee  vvaalluuee  ooff  tthheessee  aaccttiivviittiieess  bbyy  ooffffeerriinngg  

eennccoouurraaggeemmeenntt  aanndd  ssuuppppoorrtt  ttoo  aatthhlleetteess,,  ooffffoocciiaallss,,  aanndd  ccooaacchheess..  BBee  aann  aaccttiivvee  ssppeeccttaattoorr  aanndd  

ssuuppppoorrtt  oouurr  aaccttiivviittiieess  bbyy  mmooddeelliinngg  ggoooodd  ssppoorrttssmmaannsshhiipp..  PPlleeaassee  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  

ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  aa  tteeaamm  mmeeaannss  bbeeiinngg  aatt  pprraaccttiicceess  aanndd  ggaammeess..  SSttuuddeennttss  nnoott  ccoommiinngg  ttoo  pprraaccttiiccee  

wwiillll  nnoott  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ggaammeess..  SSttuuddeennttss  mmiissssiinngg  pprraaccttiiccee  ffoorr  oouuttssiiddee  aaccttiivviittiieess  wwiitthhoouutt  

nnoottiiffyyiinngg  tthhee  ccooaacchh  ccoouulldd  rriisskk  bbeeiinngg  rreemmoovveedd  ffrroomm  tthhee  tteeaamm..  IIff  tthheerree  iiss  aa  pprroobblleemm  wwiitthh  

ggeettttiinngg  ttoo  pprraaccttiiccee  oorr  ggaammeess  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  tthhee  ccooaacchh  aahheeaadd  ooff  ttiimmee  ssoo  tthheeyy  ccaann  ppllaann  

aaccccoorrddiinnggllyy..  IIff  tthheerr  iiss  aa  ccoonnfflliicctt  bbeettwweeeenn  sscchhooooll  ssppoorrttss  aanndd  cclluubb  ssppoorrtt,,  sscchhooooll  ssppoorrttss  ccoommee  

ffiirrsstt  uunnlleessss  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  AAtthhlleettiicc  DDiirreeccttoorr  aahheeaadd  ooff  ttiimmee..  TThhiiss  iiss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  oouurr  

ccoommmmuunniittyy  ddooccuummeenntt  ssiiggnneedd  bbyy  sscchhooooll  aanndd  ccoommmmuunniittyy  ggrroouuppss..  


