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Preambule  
Tento dokument obsahuje závazná pravidla pro rodiče dětí. 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. 

Doporučení 
- Učte děti samostatnosti, dejte jim možnost rozvíjet svou osobnost. 

Pravidla 

- Pokud máte výhrady k fungování 
klubu, řešte je s trenérem, případně 
s vedením. Pokřikování či pomlouvání 
za zády neprospěje a nic nevyřeší. Od 
trenéra však očekávejte maximálně 
informaci k výkonnosti vašeho 
potomka, nikoliv k tomu, proč ten či 
onen hráč hraje či nikoliv. 

- Příspěvky pokrývají výhradně jen část 
nákladů na pronájem hřiště, nikoliv 
odměny pro trenéry, dobrovolníky 
apod. 

- Bavte se hokejem, uvědomte si, že váš 
potomek chodí na pozemní hokej pro 
svou zábavu, nikoliv primárně pro vaši. 

- Důvěřujte trenérovi, nedávejte dítěti 
pokyny v rozporu s pokyny trenéra, 
nesnižujte trenérovu autoritu. 

- V každém řádně fungujícím týmu platí 
nějaká pravidla, dodržujte je 
(nechoďte do šaten, choďte na zápasy 
a tréninky včas, nepokřikujte na 
potomka při zápase nebo tréninku, 
omlouvejte předem absence atp.). 

- Podporujte také jiné pohybové 
aktivity než pozemní hokej. Žádný 
skvělí hokejista, není jenom hokejista. 
Hokejka v ruce od rána do večera 
neznamená cestu pod Olympijské 
kruhy, ale spíše k lékaři. 

- Poskytněte dostatek prostoru na 
regeneraci. Dbejte na zdraví svých dětí, 
doléčujte řádné zranění, nemoci i 
drobná nachlazení. 

- Pokud patříte mezi aktivnější rodiče, 
kteří se snaží dítěti poradit 
s tréninkem, doplňte si své znalosti 
odbornou literaturou.  

- Nenechejte se vyprovokovat 
k žádnému druhu nesportovního 
chování vůči kterémukoli hráči, 
trenérovi, rozhodčímu ani jiným 
osobám, včetně slovního napadání či 
gest. U svého dítěte podporujte 
sportovní chování a buďte mu 
příkladem. 

- Vždy dejte přednost dlouhodobému 
zdravému sportovnímu vývoji dítěte. 

- Pochvalte své dítě za jeho sportovní 
úsilí a vždy najděte něco, co se mu 
během utkání či tréninku podařilo. 

- Nenuťte své dítě do sportovních 
výkonů proti jeho vůli. Chceme 
vychovat generaci hráčů, kteří si 
pozemní hokej budou užívat. 

- Vždy zdůrazněte zlepšení a vliv 
poctivého tréninku dítěte na jeho 
výkon při utkání. Nepřeceňujte význam 
jednotlivých utkání, včetně těch 
přípravných. 


