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Zásady pro využívání tréninkových jednotek 

(hracích hodin) v období duben až červen 2017 

Jednou z priorit podporovaných vedením Města Trutnov je rozvoj pohybové gramotnosti 

mládeže do věku 18-ti let. Pro hrací sezónu 2017 Město Trutnov v rozpočtu na letošní rok 

vyhradilo prostředky na účelovou dotaci na úhradu nákladů spojených s užíváním 

tenisových kurtů hráči oddílu tenisu v rozsahu, v čase a za podmínek dále uvedených. 

Pro tréninky a sparingy hráčů oddílu do 18-ti let a dospělých závodních hráčů oddílu 

tenisu má oddíl týdně k dispozici 162,5 hracích hodin „de facto“ zdarma, z toho: 

 140 hracích hodin / týden s možností jejich čerpání 
o sobota a neděle    od   800 do 1900 hod. (kurty 1 – 7) 

o pondělí až pátek   od 1300 do 1700 hod. (kurty 1 – 6)   

 22,5 hracích hodin / týden s možností jejich čerpání ve všedních dnech 

o 12,5 hracích hodin za týden od 1700 do 1900 hod. (kurty 1-6) 

o 10 hracích hodin / týden   od 1700 do 1900 hod. (pouze kurt 7) 

Podmínky a priority pro využití bezúplatných hracích hodin 

1. Tréninky oddílových trenérů s hráči oddílu do 18-ti let (dále jen 

„trenér oddílu“) 

 Úplatní (trenéři, kteří splňují níže uvedené podmínky) 

 mají uzavřenou smlouvu o trenérské činnosti s TJ LOKO nebo dohodu 
o provedení práce na trénování hráčů oddílu do 18-ti let 

 za odtrénované hodiny jsou placeni TJ LOKO 

 jsou členy oddílu 

 Bezúplatní (trenéři, kteří splňují níže uvedené podmínky) 
 členové oddílu s uhrazenými členskými a oddílovými příspěvky a poplatky  

 schválení (jmenovaní) výborem oddílu 

 rodinní příslušníci trénovaného hráče, pokud jsou členy oddílu s uhrazenými 
členskými a oddílovými příspěvky a poplatky 

Po ukončení tréninkové jednotky (souvislého sledu tréninkových jednotek) jsou trenéři 

povinni odklidit z kurtu a umístit na vyhrazené místo veškeré své tréninkové pomůcky 

potřebné k trénování (koše, tenisáky, kettlebelly, žebříčky atp.), tj. dané pomůcky nesmí 

zůstávat na kurtech. 
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2. Klubové tréninky hráčů oddílu do 18-ti let pod vedením trenéra 

oddílu 

Do klubových tréninků jsou zařazeni hráči s platnou registrací ČTS, kteří jsou v herní 

sezóně 2017 vedeni na soupisce hráčů oddílu tenisu TJ LOKO TRUTNOV v soutěži 

smíšených družstev ČTS (jak hráči oddílu, tak i hráči jiných oddílů se schváleným 

hostováním za Lokomotivu Trutnov). Výjimky podléhají schválení výboru oddílu. 

3. Klubové tréninky dospělých závodních hráčů oddílu 

Závodní hráč = hráč s platnou registrací ČTS, který je v herní sezóně 2017 veden 

na soupisce hráčů oddílu tenisu TJ LOKO TRUTNOV v soutěži 

smíšených družstev ČTS (jak hráči oddílu, tak i hráči jiných oddílů se 

schváleným hostováním za Lokomotivu Trutnov) 

4. Přátelské zápasy (sparingy) hráčů oddílu do 18-ti let a dospělých 

závodních hráčů oddílu 

 Mezi hráči oddílu do 18-ti let 

 Mezi dospělými závodními hráči oddílu 

 Mezi hráči oddílu do 18-ti let a rodinným příslušníkem - členem oddílu  

 Mezi dospělým závodním hráčem oddílu a hráči oddílu do 18-ti let  

 Výjimečně též sparingy závodních hráčů oddílu se závodními hráči jiných oddílů 

 

 

 

V Trutnově 31. 3. 2017 

 

 

Ing. Josef Křepinský, MBA 

Předseda oddílu tenisu 

TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV 
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Rezervace bezúplatných hracích hodin 

1. Do rezervačního systému MEBYS jsou zadávány předem: 

a) hrací plány na příslušné hrací období (pro využití pro účely dle bodů 1. - 3. 
platných „Podmínek a priorit pro využití bezúplatných hracích hodin“.  

Hrací plány tréninků oddílových trenérů s hráči oddílu do 18-ti let 
odsouhlasené předsedou oddílu budou po úhradě oddílových poplatků předány 
správcům areálu k zanesení do rezervačního systému do 3. 4. 2017.  

Koordinaci a sestavení hracích plánů na příslušné hrací období zabezpečují 

zástupci výboru oddílu pánové Libor Davídek a Zdeněk Hynek. 

b) Plánované sparingy – rezervace nejpozději den předem do 1700 hod. 

(v případě volných kurtů lze v daný den) 

U plánovaných sparingů probíhá rezervace kurtů zpravidla prostřednictvím zástupců 

výboru oddílu pánů Libora Davídka a Zdeňka Hynka, popř. předsedy oddílu Ing. Josefa 

Křepinského, u neplánovaných sparingů je rezervace řešena „ad hoc“ v dohodě 

správce a jednoho z výše uvedených zástupce výboru oddílu. 

c) Tréninky a sparingy „ad hoc“ – v časovém pásmu 

 od 800 hod. do 1700 hod. 
Pokud bude v rezervačním systému v daný den některý z kurtů 
evidován jako neobsazený pro hraní v časech od 800 do 1700 hodin, lze si 
jej u správce areálu zarezervovat pro čerpání tréninkových jednotek 
(náhrady tréninků s trenéry, sparingy, hraní s bezúplatnými trenéry a rodinnými 
příslušníky - členy oddílu tenisu, ad hoc sparingy atp.) 

 od 1700 hod. do 1900 hod. 
Pokud bude v rezervačním systému v příslušný den ve 1200 hod. některý 
z kurtů evidován jako neobsazený pro hraní v časech od 1700 do 1900 
hodin, lze si jej u správce areálu zarezervovat pro čerpání tréninkových 
jednotek (náhrady tréninků s trenéry, sparingy, hraní s bezúplatnými trenéry a 

rodinnými příslušníky - členy oddílu tenisu, ad hoc sparingy atp.) ve stejný den, a to 
po 1200 hod. (např. pokud v pondělí 10. dubna ve 1200 hod. bude v rezervačním 
systému některý z kurtů v čase od 1700 do 1900 hodin neobsazený, lze si jej to samé 
pondělí 10. dubna po 1200 hod. zarezervovat pro čerpání tréninkových jednotek) 
O takto čerpané tréninkové jednotky může být překročen týdenní 
rámec sjednaný pro hrací časové pásmo 1700 až 1900 hodin. 

d) Při nedodržení výše uvedeného postupu rezervace nebo při rezervaci hrací 

hodiny mimo vyhrazené časové pásmo pro tréninkové jednotky umožní správce 

tenisového areálu hráčům vstup na kurt až po úhradě hrací hodiny ve výši 

dle ceníku MEBYS. 
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2. Odhlášky v rezervačním systému 

Odhláška zarezervované hrací hodiny v rezervačním systému je možná nejpozději 

do 1700 hod. předcházejícího dne u správce areálu telefonicky na číslech 731 516 744 

nebo 499 848 632 anebo mailem na tenis@mebys.cz. 

 

 

 

V Trutnově 31. 3. 2017 

 

Ing. Josef Křepinský, MBA 

Předseda oddílu tenisu 

TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV 

mailto:tenis@mebys.cz

