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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    Do vseh otrok sem spoštljiv in imam do njih nepristranski odnos.

❷   Skupaj s starši in učitelji spremljam šolski uspeh otrok in jih spodbujam k   
 učenju.

❸    Z obnašanjem na treningih, tekmah in izven igrišča sem otrokom vzor.

❹    Otrokom postavim jasna pravila obnašanja in določim ukrepe v primeru ne 
 spoštovanja dogovorov. 

❺    Za napredek, vložen trud in borbenost v igri pohvalim vsakega igralca in tudi  
 ekipo.

❻    Otrokom želim dati občutek, da so sprejeti predvsem kot osebe in ne zato,  
 ker so dobri športniki. Tudi otroku, ki mu v rokometnem smislu ne gre   
 najbolje, se posvečam enakovredno in spoštljivo.

❼    Ne želim, da otrok po storjeni napaki na treningu ali tekmi domov odide z   
 občutkom, da ni cenjen.

❽   Na tekmah kažem pozitiven odnos in spoštujem tekmece.

❾    Spoštujem strokovno in človeško integriteto trenerja nasprotne ekipe in   
 drugih delavcev, ki sodelujejo na rokometnih dogodkih.

❿   Igre ni brez sodnikov, zato spoštujem njihovo strokovno in človeško   
 integriteto.

⓫   Na treningih in tekmah vselej skušam ohraniti nadzor nad seboj in svojimi  
 ravnanji.

⓬ Otrokom poskušam razložiti, da se je iz vsakega poraza potrebno učiti in na  
 prihodnjih tekmah napake skušati popraviti. Ob tem jim skušam razložiti, da  
 vrednost posameznika in ekipe ni odvisna od porazov in zmag.

⓭ Poudarjam, da so poštenost, spoštovanje vseh vpletenih in disciplina   
 pomemben del rokometne igre.

⓮ Za Fair Play ni potrebno posebej veliko truda, zmore ga  vsak,    
 zato izpostavim in pohvalim športno potezo svojih igralcev     
 ali tekmecev.

ČRNO   RUMENO KOT ENO!_


