
                                                                                
 

                                                                                                                                                     

Zápasová pravidla 

 

 

● SEBEVĚDOMÍ - dát prostor pro zdravé sebevědomí, sebeprosazení … „odbrzdit děti“ 

nastavením prostředí v týmu, kde jim je dobře, cítí se jako doma. 

● PODPORA - podpořit je v tom, v čem jsou dobří, aby mohli být mimořádní … v součtu větší 

přínos pro tým, než když jsou všichni jen průměrní. Využít mimořádností jednotlivců. 

● PRÁVO NA CHYBU - děti musí mít právo na chyby, chyba je příležitost k učení a zlepšování, 

např. zkoušet stále 1:1 v utkáních do 14-16 let, později se to už nenaučí … v klidu se na jiné řešení 
situace zeptat následně na střídačce. 

● ZÁRUKY PRO ROZVOJ JEDNOTLIVCE - každé dítě, sportovec musí mít právo na vlastní 

zlepšení a trenéři jsou toho zárukou – narozené děti ze začátku roku vs narozené na konci roku, 
robustní vs subtilní, nechat jim čas a dostatek příležitosti na rozvoj … 

● VYHOŘENÍ - “nepřehrát” děti v raném věku – syndrom vyhoření, raději zvolit jednu kategorii, 

netlačit na výsledky … 

● DOSTATEK PROSTORU - plynulé střídání a stejný prostor pro všechny při zápase - plodí 

týmovou atmosféru, dává šance slabším hráčům si najít své místo a zlepšovat se. 

● POZDNÍ SPECIALIZACE - do 16 let věku nechat hráče rotovat sestavou, rozvoj všestrannosti. 

● KOUČOVÁNÍ ÚSPĚCHEM - koučujte při utkání to, co se děje dobře. Úspěchem – kdo bude 

hrát lépe, když během zápasu slízne x pouček? Tak se mi zvedne sebevědomí? Vše je o hlavě, tak ji 
podporujme. Na chyby se ptám na střídačce, řešení chci od hráče. 

● CÍLE - zapojte své svěřence do plánování cílů. Dejte si postupné kroky. Zaměřte se na proces, ne 

na výsledek. 

● ZÁBAVA - soutěže pro děti do 10 (12) let mají být především zdrojem zábavy, kreativity … žádný 

tlak na cíl.  

● KONSTRUKTIVNÍ HOKEJ - snaha o konstruktivní hokej na úkor silového – je potřeba v 

mladším žactvu přepušovat soupeře a dávat góly? Dát mordu a náhodně tečovat? V patnácti to 
budou umět i soupeři. Ale dostat se k brance nahrávkami, umět 1:1, to je potřeba. 

● BEZ STRESU - minimum křiku a nezdravého napětí během hry - vytváří to hráče roboty, přináší 

jim to stres, vypadávají ze své role. Vychovat rodiče, trenéři navodí pravidla a děti hrají. 
 


