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PRAVILNIK PONAŠANJA TRENERA 

 
 

Kako bi se poštovala načela izražena kroz misiju i viziju kluba, Upravni odbor na svojoj je 
sjednici donio Pravilnik ponašanja trenera kluba, a koja pravila čine sastavni dio Pravilnika o 
stegovnom postupku. 
 
Trener je ključna osoba za razvoj i usavršavanje igrača na svakoj razini rukometne igre. Da bi 
iz svojih igrača izvukao maksimum, trener mora biti stručno obrazovana osoba upoznata s 
vrlo visokim tehničkim standardima rukometne igre i psihologije igrača, koji su ključ dobre 
organizacije i vođenja uspješne ekipe. 
 
TRENER KLUBA ĆE UVIJEK: 
 
• Pokazati poštovanje prema ostalim sudionicima igre, uključujući suce, protivničke igrače,  
   trenere, službene osobe i gledatelje 
 

• Držati se pravila igre 
 

• Prikazivati i poticati visoke standarde ponašanja 
 

• Poštovati odluke sudaca i službenih osoba 
 

• Voditi brigu da svojim ponašanjem ne potiče publiku na uvredljivo navijanje ili neprimjereno  
   ponašanje 
 
TRENIRAJUĆI SVOJU EKIPU UVIJEK ĆE: 
 
• Dobrobit, sigurnost i uživanje u bavljenju rukometom staviti na prvo mjesto 
 

• Objasniti svojim igračima točno što očekuje od njih i što oni mogu očekivati od trenera 
 

• Potruditi se da roditelji mlađih igrača razumiju očekivanja trenera od njih samih 
 

• Obuzdati i ne tolerirati bilo kakvu vrstu nasilja 
 

• Razviti obostrano povjerenje i respekt sa svakim igračem kako bi povećao njihovo 
   samopouzdanje 
 

• Poticati svakog igrača da preuzme odgovornost za vlastito ponašanje, kvalitetu treniranja i  
   igranja 
 

• Pobrinuti se da svaki trening bude prilagođen ekipi i pojedinim igračima ovisno o njihovim  
   mogućnostima, očekivanjima i dobnoj kategoriji 
 

• Usko surađivati s ostalim djelatnicima u sportu (službenim osobama, upravom, doktorima)  
   za dobrobit svakog pojedinog igrača i ekipe u cjelini 
 
 
Pridržavajući se pravila, kako ovih gore navedenih tako i općih pravila i moralnih normi na 
najboljem smo putu da ostvarimo sve zacrtane ciljeve. 

 


