
 nadzorujte svoj ego in pustite otrokom, da uživajo v športu. 

 Podpirajte svojega otroka pri ukvarjanju s športom. 

 Zavedajte se, da je veselje otrok glavno vodilo športa. 

 Spoštujte “sveti” prostor garderobe. Vstop v ta prostor je namenjen izključno 

igralcem in njihovim trenerjem. 

 Podprite trenerja in pustite trenerju nemoteno delati z vašimi otroki. 

 Zavedajte se, da otroci niso “pomanjšani” odrasli. Ne pričakujte od njih enakih 

stvari kot jih delajo odrasli športniki. Pustite njihovemu razvoju čas. 

 Spoštujte koncept ekipe in ne postavljajte svojega otroka pred ekipo. Ekipa je 

tista, ki doseže uspeh, na posameznik. 

 Zavedajte se, da na tekmah in treningih vodi ekipo trener in ne vi. Zato ne 

govorite vašemu otroku s tribune ali roba igrišča. Spodbuda in navijanje bo 

čisto dovolj. 

 Vaše obnašanje in odnos do vseh akterjev na tekmi v veliki meri vpliva na 

vašega otroka. 

 Vožnja v avtu s tekme ali na tekmo je lahko ključnega pomena za vašega 

otroka. 

 Sojenje je takšno, kot je v danem trenutku. V obnašanju do uradnih oseb na 

igrišču ne bodite žaljivi, kajti s tem ne boste naredili čisto nič dobrega… 

naredili boste več slabega za ekipo in vašega otroka. 

 

Naj vam položimo na srce... NISTE SODNIKI, NE POZNATE do potankosti pravil 

rokometne igre in NE SODITE tekme. Sodniki so del rokometne igre, ki delajo napake 

tako kot trenerji, igralci ali vsi ostali udeleženci rokometne tekme vključno z vami na 

tribunah. 

PUSTITE IGRO IGRALCEM, PUSTITE TRENERJEM VODENJE EKIPE, PUSTITE SOJENJE 

SODNIKOM! Spodbujajte tiste na igrišču, tako da bodo ponosni na vas in vaše 

obnašanje! 

Prosimo vas in pričakujemo od vas samo nekaj... SPOŠTOVANJE IN ODNOS do igralk 

in igralcev pa naj bodo popolni začetniki ali prekaljeni profesionalci. Vse igralke in 

igralci si zaslužijo enak status in imajo enak status zato jih temu primerno tudi 

obravnavajte. Naj vam bo tekma mlajših deklic B enaka tekmi 1. državne lige za 

člane kajti tudi te deklice igrajo in znajo igrati rokomet. 

 

Uspešno, predvsem pa eno pozitivno ter veselja polno rokometno sezono vsem 

udeležencem rokometnih tekem! 


