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Rokomet je lepa igra. V njej sodelujemo številni udeleženci in nanj     
gledamo z različnih zornih kotov. Vsi radi zmagujemo oziroma si želimo     
biti uspešni, a tudi porazi in napake so za vse nas sestavni del rokometnega življenja. 
Vsi sodelujoči na rokometnih dogodkih se moramo truditi biti spoštljivi in kljub   
tekmovalnosti pokazati ter dokazati, da smo del strpne športne skupnosti. 

❶    Svojega otroka v igranje rokometa ne silim. Z njim se ukvarja zaradi lastne volje in  
 veselja.

❷   Z obnašanjem na in izven rokometnih igrišč otroku dajem vzor športnega vedenja.

❸    Svojega otroka učim, da je šport sestavljen iz vzponov in padcev, iz zmag in porazov.  
 Prav tako kot življenje. Ni pomembno, kolikokrat padeš, čeprav si tega vsi želimo čim  
 manjkrat, važno je, da se znaš pobrati in vztrajati pri začrtanemu cilju. 

❹    Otroka usmerjam tako, da pokaže kar največ prizadevnosti, ki jo je sposoben, da bi  
 njegova ekipa dosegla zastavljeni cilj.

❺    Na svojega ali kateregakoli drugega v rokometno tekmo udeleženega otroka nikoli  
 ne kričim, ga ne ponižujem, žalim ali celo kaznujem zaradi neuspeha. Moje   
 poslanstvo je, da ga vzpodbujam in pohvalim ter ga usmerjam na pravo pot.

❻    Svojemu otroku ne zastavljam previsokih in nedosegljivih ciljev. Ne primerjam ga z  
 izkušenejšimi in močnejšimi igralci. O njegovih igrah in tekmah se pogovarjam, ga  
 poslušam in pohvalim, ko doseže svoje in ekipne cilje.

❼    Spoštujem trenerja kot strokovno usposobljenega delavca in osebo, ki usmerja  
  mojega otroka pri igranju rokometa. Otroku med igro ne dajem napotkov, saj ga to  
 lahko le po nepotrebnem zmede, usmerja ga trener.

❽   Igre ni brez sodnikov. Spoštujem jih in njihovim odločitvam ne oporekam. Tudi oni   
 lahko  naredijo napako, a mnogokrat se morajo odločati hipno, v trenutku. Energijo  
 raje usmerim v vzpodbujanje svojega otroka in njegove ekipe. S tem ga učim, da mora  
 povsod izpopolnjevati sebe, ne pa se naslajati nad napakami drugih.

❾    Vsaki vrsti nasilja na ali izven igrišča izrekam glasen NE. To ni v skladu s športnim  
 duhom in ne sodi v šport. NIKOLI!

❿   Med tekmo vzpodbujam svojega otroka in njegovo ekipo. Ne glede na dogodke sem  
 vedno spoštljiv tudi do vseh članov nasprotnega moštva.

⓫   Šport je lahko lep le, če tako želimo vsi udeleženci, tudi navijači na     
 tribunah. Glasno podpiram Fair Play! Zmoremo ga vsi, zato glasno     
 pohvalim vsako športno  potezo svojega otroka ali ostalih      
 udeležencev tekem. Poštenost in  spoštovanje sta izjemno      
 pomembni vrednoti tudi v vsakdanjem življenju. 

ČRNO   RUMENO KOT ENO!_


