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Hráči 
• Hrají Fair play – to znamená mnohem více než jen pouhé respektování pravidel. Je to také vyjádření vzájemné 

úcty, respektu a přátelství se všemi členy klubů, soupeři, rozhodčími, partnery klubů, rodiči hráčů, fanoušků.
• Neponižují spoluhráče ani soupeře.
• Svým chováním reprezentují a podporují svůj klub
• Upřednostňují týmový výkon nad osobními zájmy
• Respektují rozhodnutí trenérů a realizačního týmu
• Omlouvají svou nepřítomnost na tréninku i v zápasech
• Dodržují správnou životosprávu
• Chodí na klubové akce (zápasy, tréninky, akce propagující klub) v klubovém oblečení
• Jsou hrdí na svůj klub, pečují o jeho dobré jméno, jsou k němu loajální, nekritizují ho na veřejnosti, podněty a 

výhrady řeší na půdě klubu.
• Vždy předvádí nejlepší možný výkon
• Pečují o majetek a sportovní vybavení klubu
• Nezúčastňují se žádné činnosti, která se neslučuje se zásadami slušného chování, psanými i nepsanými etickými a 

sportovními pravidly. Činnost s prvky podvodného jednání je zcela vyloučena.



Trenéři
• Respektují jedinečnost každého sportovce bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, náboženské a 

politické přesvědčení
• Svou práci vykonávají s největší možnou mírou profesionality, odbornosti, vstřícnosti, porozumění a ochoty pomoci, bez jakýchkoli 

předsudků a stereotypů
• Své úkoly a povinnosti plní s maximální zodpovědností a co nejefektivněji, ve shodě se všemi psanými i nepsanými etickými a 

sportovními pravidly
• Neustále se vzdělávají, zvyšují svou odbornost a nové poznatky přenášejí do každodenní praxe (sebevzdělávání, odborné semináře, 

moderní trendy v oboru)
• Pracují koncepčně na zlepšení výkonnosti svých svěřenců
• Pracují s chybou. Chyba je nedílná součást vývoje a je nutné se z ní poučit
• Vedou sportovce k vědomí odpovědnosti za sebe samé
• Vzájemně se respektují se všemi členy klubu, hráči, fanoušky,  partnery a rodiči hráčů.
• Včas zajistí nominaci na zápasy a turnaje
• Nezúčastňují se žádné činnosti, která se neslučuje s výkonem jeho práce a výchovou sportovců. S vykonáváním činnosti trenéra je 

neslučitelné korupční jednání či podvodné jednání jiného druhu
• Jsou ke klubu loajální, pečují o jeho dobré jméno, chovají se tak, aby vytvářeli jeho pozitivní image. Podněty či výhrady řeší s

vedením klubu výhradně na jeho půdě
• Jdou svým chováním příkladem svým svěřencům a členům realizačního týmu
• Chodí na klubové akce (zápasy, tréninky, akce propagující klub) v klubovém oblečení
• Nezkresleně prezentují svou práci v médiích a na veřejnosti
• Dbají vedle důrazu na výkon a výsledek rovněž důraz na zdraví sportovců
• Uznávají soupeře jako entitu, kterou se snaží překonat či porazit pouze způsoby vytyčenými pravidly, mají ke svým soupeřům a 

rozhodčím respekt i mimo sportovní zápolení
• Upřednostňují cíle klubu nad osobními zájmy



Rodiče, členové a přátelé klubu

• Rodiče, trenéři a vedení klubu jsou partneři a společně vychovávají děti a dospívající
• Posilují smysl fair play u dětí a dospívajících, kteří jsou do sportu aktivně zapojeni. Fair play 

znamená mnohem více, než jen pouhé respektování pravidel, nese v sobě stopy přátelství, 
respektování soupeře a sportovního ducha. Je to způsob myšlení, nikoliv pouhé chování.

• Komunikují s trenéry a vedením klubu
• Podporují a chválí své děti za konkrétní činnosti, nezávisle na výsledku
• Nevyjadřují se negativně ke hře a nekřičí na děti, co ve které situaci dělat – hráč se potřebuje 

naučit rozhodovat sám!
• Rady při hře a o hře nechají na trenérovi, aby neměli hráči v hlavě zmatek 
• Při utkáních zůstávají v prostoru vyhrazeném pro diváky
• Rodiče dbají na správnou životosprávu dětí – strava, pitný režim, spánek
• Nezakazují dětem sport, když se špatně učí, možná je to jediné prostředí, kde se cítí dobře
• Omlouvají své děti z tréninků a zápasů včas
• Nevyjadřují se negativně o týmu na veřejnosti a sociálních sítích - výhrady a konstruktivní kritiku 

směřují k trenérům / vedení klubu


