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Preambule 
Tento dokument obsahuje závazná pravidla pro hráče. V případě opakovaného nerespektování 
těchto pravidel si klub vyhrazuje právo vyřadit hráče z tréninkového procesu, případně 
doporučit hráči přestup do jiné organizace. Na tyto všeobecné pokyny navazují pravidla a 
pokyny jednotlivých věkových kategorií stanovené trenéry. 
 
Na hřišti a při tréninku 

- Na hřišti i mimo něj se chovám 
slušně a řádně reprezentuji klub. 

- Všechny dospělé osoby na hřišti 
slušně pozdravím. 

- Udržuji dobrou atmosféru v týmu. 
- Udržuji pořádek v šatně, na hřišti 

i v areálu klubu. 
- Vždy respektuji trenéra a jeho 

pokyny. 
- Všechna cvičení provádím v 

plném nasazení. 
- V případě neshod se pokouším 

problém vyřešit vždy první 
s trenérem, až pak případně 
s vedením klubu. 

- Drogy a doping jsou všem 
hráčům klubu zakázány. 

- Kouření, alkohol, jsou hráčům 
mládežnických kategorií zakázány. 
Dospělým je kouření a konzumace 
alkoholu povolena v rámci areálu 
pouze na vyhrazených místech. 

- Trenérovi, vedoucímu ani 
spoluhráčům nikdy nelžu. 

- Nikdy si nepůjčím ani nevezmu nic 
bez dovolení majitele. 

 
 

- Používání mobilních telefonů a 
 jiných elektronických zařízení   
 upravují interní pravidla 
jednotlivých        
 kategorií.  

- Dodržuji stanovené časy srazu a 
začátky tréninků, svoji neúčast 
důsledně a včas omlouvám. 

 

Při utkáních 
- Všechny své schopnosti dám ve 

prospěch družstva. 
- Hrát spolu – pozemní hokej není 

individuální sport! Nenadávám 
spoluhráči, když něco pokazí! 

- Hraji naplno za každého stavu! 
- Dbám pokynů trenéra. 
- Chci vyhrát, ale umím přijmout i 

porážku! 
- Respektuji soupeře. 
- Respektuji rozhodčí za každé 

situace. 
- Nikdy se nevzdávám. 

 
 

 


