Vážení rodiče,
dovoluji si Vás touto cestou informovat o způsobu fungování klubových tréninků
v zimní halové sezóně 2016-2017.
Klubové tréninky se konají v nafukovací hale na dvorcích TJ LOKO Trutnov vždy v neděli


od 16:00 do 17:00

- tréninky družstev mladších a starších žáků



od 17:00 do 18:00

- tréninky družstev dorostenců a dospělých

Klubové tréninky probíhají pod vedením oddílových trenérů pánů L. Davídka, M. Hrudíka a
Z. Hynka, jsou bezplatné a týkají se následujících hráčů a hráček zařazených na soupisky
smíšených družstev oddílu tenisu TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV pro hrací sezónu 2017:
Hrudík Martin, Davídek Tomáš, Fajfr Tomáš, Efler Petr, Baťka Michal, Zaplatilek
Jakub, Orlowská Tereza, Křepinský Tomáš, Syrovátka Filip, Korbel David, Stuchlík
Jakub, Křepinská Simona, Köhlerová Ester, Hrabalová Eliška, Martincová Aneta,
Lidický Oliver, Fiala Martin, Sedláček Adam, Zháněl Patrik, Zháněl Šimon, Hampl
Michal, Nývltová Natálie, Hrudíková Daniela, Martinec Jakub, Flössel Petr, Čukan
Richard a Javůrek Petr.
Počátkem týdne - vždy v pondělí – budou vybraní hráči a hráčky z výše uvedeného seznamu
zváni na klubové tréninky p. Liborem Davídkem, a to buď mailem nebo prostřednictví SMS
zprávy. Maximální počet hráčů na jednom dvorci by neměl překročit čtyři. Povinností rodičů
a hráčů je co možná nejdříve, nejpozději však do čtvrtka do 17:00 hod. v daném týdnu,
potvrdit či odhlásit účast hráče na nedělním tréninku. V případě že účast hráče nebude
do stanoveného termínu potvrzena, bude se mít za to, že hráč se klubového tréninku
nezúčastní a namísto něj bude pozván jiný hráč.
O složení jednotlivých skupin na příslušném klubovém tréninku rozhoduje výše uvedený
trenérský tým. Během listopadu budou přednostně zváni závodní hráči a hráčky „A“
družstev, u kterých se od prosince předpokládá pravidelná účast na individuálních turnajích.
Upozorněte prosím děti na skutečnost, že trenéři nebudou na klubových trénincích tolerovat
laxní přístup, nekázeň nebo jiné projevy nevhodného chování hráčů. Hráči, kteří se takto
budou chovat a budou narušovat průběh klubového tréninku, budou z tohoto tréninku
vykázáni a nebudou pozváni na další klubový trénink. Při opakování prohřešku mohou být
z klubových tréninků vyloučeni zcela.

Za výbor tenisového oddílu TJ LOKO Trutnov Libor Davídek.

