
Sportovní kodex - Základní pravidla chování pro hráče, trenéra a rodiče aneb 

trocha o chování na hřišti a nejen na něm  

 

Pár pravidel pro hráče: 

„Chovej se slušně nejen na hřišti, nezapomínej, že nereprezentuješ jen sebe, ale celý klub“ 

vždy respektuj svého trenéra a jeho pokyny 

nikdy nekritizuj své spoluhráče, chybu za ně naprav, jen tým z opravdových kamarádů může něčeho 

dosáhnout  

chovej se k soupeři jako ke svému kamarádovi, není to tvůj nepřítel 

všechna cvičení prováděj naplno, hraj vždy naplno, nikdy nic nevzdávej  

jen tréninkem a zápasem s tebe nebude automaticky nejlepší hráč, jen ti, co si přidávali po tréninku, 

sledovali i jiné zápasy a o svém sportu se jim zdálo, něco dokázali    

důsledně se seznam s pravidly, jejich znalost tě dělá lepším hráčem  

Pár pravidel pro trenéry: 

„Buďte vzorem pro své hráče a všechny, kteří se pohybují v našem prostředí“ 

musíš respektovat své svěřence, být k nim upřímný a chovat se zásadově  

pomáhej svým hráčům a týmům svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich osobním 

rozvoji v jednotě s pravidly fair play  

nikdy nezneužívej své postavení trenéra 

motivuj své svěřence k čestným vítězstvím 

respektuj vždy rozhodčí, dávej svým svěřencům kladný vzor 

buď k hráčům vždy spravedlivý a nepřistupuj k nim nikdy rozdílně z důvodu jejich sportovního nadání, 

či z jiných důvodů    

nesmíš nikdy připustit jakoukoliv formu šikany a veď své svěřence k vzájemnému respektu na základě 

obecných lidských hodnot a ne podle jejich hokejové úrovně  

Pár pravidel pro rodiče a diváky 

„Především se bavte hokejem a uvědomte si svou roli rodiče a diváka“ 

respektujte trenéry, nedávejte dítěti pokyny v rozporu s trenérem 

nikdy neurážejte hráče, trenéry, rozhodčí – buďte dobrým příkladem  

chvalte nejen své potomky za každou povedenou akci, či výkon   

tleskejte povedeným akcím nejen domácích, ale i soupeře  

umožněte dítěti absolvování všech tréninků, utkání i dalších oddílových aktivit 

podporujte své potomky i v dalších pohybových aktivitách 

 

 

 

 


