
Tréninkové jednotky v období září až říjen 
Dodatek č. 2  „Podmínek pro využívání bezúplatných tréninkových jednotek v roce 2016“ 

Po období letních prázdnin, kdy MEBYS umožnil čerpání tréninkových jednotek 

po celý týden, tj. i v sobotu a v neděli, v době od 800 do 2000 hod, se model jejich čerpání 

z větší části vrací k podmínkám platným pro jarní hrací sezónu.  

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

má oddíl k dispozici 162,5 hracích hodin (tréninkových jednotek), z toho: 

 140 hracích hodin / týden s možností jejich čerpání 
o sobota a neděle    od   800 do 2000 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 pouze 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) 

 Výše uvedené tréninkové jednotky (hrací hodiny) mohou být předem zarezervovány 

v rezervačním systému MEBYS (nejpozději den předem do 17 hod.), a to: 

 Hrací plány tréninků oddílových trenérů s hráči oddílu do 18-ti let odsouhlasené 
předsedou oddílu budou po úhradě hracích poplatků předány správcům oddílu 

k zanesení do rezervačního systému (cca do 12.9.2016). 

 Postup rezervace plánovaných i „ad hoc“ sparingů  se nemění, tj. rezervaci je nutné 

provést nejpozději den předem do 1700 hod. (v případě volných kurtů lze i v daný den) 

U plánovaných sparingů probíhá rezervace kurtů zpravidla prostřednictvím člena 

výboru oddílu pana Zdeňka Hynka nebo předsedy oddílu Ing. Josefa Křepinského. 

 Pokud bude v rezervačním systému v daný 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 a 
to dle zásad „ Podmínek pro využívání bezúplatných tréninkových jednotek v roce 2016“) 

v daný den, a to po 1200 hod. O takto čerpané tréninkové jednotky může být 
překročen týdenní rámec sjednaný pro hrací časové pásmo 1700 až 1900 hodin. 

 Priority a ostatní podmínky pro využití tréninkových jednotek se nemění. 

 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. 

 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. 
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