
Zásady pro chování aktérů při basketbalovém utkání 

RODIČE: 

● Dávají přednost dlouhodobému a zdravému sportovnímu vývoji dítěte před         
vlastními ambicemi. 

● Nenutí děti do sportovních výkonů proti jejich vůli. Děti by měly sportovat            
pro své vlastní potěšení, hra je určena pro ně, ne pro rodiče. 

● Své dítě pochválí za jeho sportovní úsilí a vždy vyzdvihnou, co se mu při              
pobytu na hřišti povedlo. 

● Kladou důraz na správnou životosprávu dětí. 
● Trenérovi důvěřují, dětem nedávají pokyny v rozporu s pokyny trenéra a           

nesnižují jeho autoritu. 
● Nikdy nezasahují do činnosti trenéra při tréninku a utkání. Nevolají k sobě            

hráče na radu. Nevstupují do prostoru lavičky, ani šaten. 
● Chovají se korektně k rozhodčím i fanouškům soupeře. 
● Zdůrazňují vliv poctivého tréninku na následný výkon dítěte při utkání,          

plánují dovolené a jiné rodinné akce na dobu, kdy není utkání, nebo trénink.             
V případě neúčasti hráče omlouvají. 

● Při utkáních dětem fandí a aktivně je povzbuzují. Chtějí-li, aby děti hrály            
jako tým, musí rodiče vystupovat také jako tým. 

● Nepřehlíží a neomlouvají prohřešky dítěte, nezasahují do odborných věcí a          
neupřednostňují vlastní dítě. 

● Pokud mají výhrady, řeší je vždy nejprve osobně s trenérem, popřípadě se           
zástupci klubu. Nevyjadřují se negativně o klubu, o soutěži ani o rozhodčích            
na veřejnosti, ani na sociálních sítích. 

● Uhrazují včas příspěvky. 
● Dbají na dodržování pravidel pro hráče. 

Rodiče a trenéři jsou partneři, kteří společně vychovávají a učí děti. 

 
PRAVIDLA PRO TRENÉRY: 

● Svěřence vedou k úctě k rozhodčím, soupeři, jeho fanouškům a příznivcům. 
● Jsou za každé situace vzorem pro své hráče. 
● Dbají o zdraví a fyzickou kondici členů svého družstva, vedou je k dodržování             

životosprávy, výživy, hygieny, regenerace, rehabilitace a sportovní etiky. 
● Spolupracují s trenéry regionálních a reprezentačních výběrů, dle možností         

sledují jejich přípravu i utkání. 
● Sledují studijní výsledky hráčů a udržují kontakt s rodiči, ale nedovolí, aby           

jim rodiče do utkání, či tréninků zasahovali. 
● Vedou přidělené družstvo při utkáních, určují sestavu a střídání hráčů. 
● Kontrolují soupisky, registrace a lékařské prohlídky členů svého týmu a          

odpovídají za správnost uvedených údajů. 
● Pracují na zdokonalování tréninkových metod, zvyšují svou kvalifikaci. 
● Na veřejnosti i na sociálních sítích vystupují v souladu se zájmy          

basketbalového hnutí. 



● Zajišťují informovanost rodičů, basketbalových příznivců a veřejnosti skrze        
články na webu a v médiích. 

● Dodržují platné řády a pravidla basketbalu, vedou členy družstva         
k dodržování pravidel fair play, nesou osobní odpovědnost za porušení         
pravidel boje proti dopingu. 

Jakýkoliv dotaz týkající se týmu bude trenéry či vedením mládeže          
zodpovězen. 

 

PRAVIDLA PRO HRÁČE: 

● Důvěřují svému trenérovi a dbají jeho rad.  
● Basketbalový trénink vždy absolvují s maximální koncentrací a úsilím. Čas         

zde strávený je pro ně přínosem, nikoliv ztrátou. Jsou dochvilní. 
● Ctí své rodiče. Vděčí jim za to, že je přivedli k basketbalu a že je při něm                 

podporují.  
● Nikdy, ani v zápalu boje, nenapadnou či úmyslně nezraní svého soupeře.  
● K soupeři se chovají tak, jak očekávají, že se on bude chovat k nim. 
● Co není moje, mi nepatří. Druhými zapomenuté věci odevzdají vždy          

trenérovi. 
● Pro basketbalové zájmy nebudou nikdy zanedbávat své školní povinnosti. 
● Nikdy a nikde nebudou pomlouvat, posmívat se či jinak zneuctívat své, či            

soupeřovy hráče. 
● Ve všech utkáních, za jakéhokoliv stavu, se vždy budou ze všech sil snažit             

podat co nejlepší výkon. 
● Od svého trenéra dokážou přijmout jakoukoliv kritiku. Ať již jde o výkon v             

utkání, či v tréninku. 
● Své rodiče budou nabádat ke slušnému povzbuzování. I basketbal je totiž          

jenom hra! 
 
 
PRAVIDLA PRO ROZHODČÍ: 

● Chová respekt k trenérům a hráčům. 
● Diváky ctí, upozorňuje je na slušnost, varuje a teprve pak trestá. 
● Sleduje poměry v halách a tělocvičnách, pořadatele upozorňuje na        

nedostatky. 
● Dorazí včas na utkání, kam je delegován, v mimořádných situacích hlásí          

zpoždění zástupcům klubů. 
● Jakmile zjistí, že má hrací termín obsazen jiným programem, oznámí to           

delegačnímu pracovníkovi. 
● Nabídne se delegačnímu, uvolní-li se mu původně omluvený termín. 
● Menším a nejmenším hráčům rád poradí a pomůže, aby je basket bavil. 

 
 
 
 



PRAVIDLA PRO ORGANIZÁTORY UTKÁNÍ: 

● Zajistí správnost, funkčnost a čistotu všech prostor určených        
k basketbalovému utkání dle pravidel basketbalu. 

● Včas dohodne plán sportoviště, rozpis utkání tvoří s ohledem na         
předpokládaný průběh. 

● Snaží se vyjít vstříc hostům s ohledem na jejich cestování. 
● Zajistí pořadatelskou službu – především hlavního pořadatele – připraveného         

a schopného řešit nastalé problémy. 
● Zajistí obsazení stolku zapisovatelů proškolenými a znalými osobami, i ti          

mohou chybovat, což není důvodem k negativním emočním výstupům. 
● Vytvoří odpovídající podmínky zázemí týmům a rozhodčím. 

 
Zpracoval Mgr. Robert Landa – hráč a trenér BK Armex Děčín. 
 


