Tréninkové jednotky (kurt zdarma)
v období letních prázdnin
Dodatek č. 1 „Podmínek pro využívání bezúplatných tréninkových
jednotek v roce 2016“
Pro období letních prázdnin se podařilo s MEBYS dohodnout možnost
čerpání tréninkových jednotek (hodina hraní na tenisovém kurtu zdarma) po celý
týden, tj. i v sobotu a v neděli, v době od 800 do 2000 hod. Při jejich čerpání je
nutné dodržet následující postup. Při jeho nedodržení se hráč vystavuje riziku,
že bude muset uhradit hrací hodinu dle ceníku MEBYS.

Předávání požadavků na tréninkové jednotky a jejich zadání do rezervačního
systému bude probíhat následovně:

1.

Prostřednictvím zástupce výboru oddílu pana Zdeňka Hynka
A. Tréninkové jednotky pro klubové tréninky
B. Tréninkové jednotky pro hru s oddílovým trenérem (placeným oddílem) –
pouze náhrady za nerealizované tréninky v jarní hrací sezóně

C. Tréninkové jednotky pro hru s dobrovolným trenérem (oddílový hráč
s trenérskou licencí nebo stávající či bývalý závodní hráč, který trénuje oddílové
hráče do 18-ti let nebo s nimi hraje sparingy, a to bez nároku na odměnu)
Seznam těchto trenérů je uveden v příloze č. 1.

D. Sparingy hráčů do 18-ti let a dospělých závodních hráčů oddílu
s cizími závodními hráči.
Požadavky oddílových trenérů a hráčů na výše uvedené tréninkové
jednotky je nutné předat panu Z. Hynkovi (mail: zdehy@seznam.cz, mobil:
00
602 610 465) nejpozději do 12 hod. předchozího dne. Ten po jejich
případné korekci předává požadavky trenérů a hráčů správcům tenisového
areálu nejpozději do 1600 hod. předchozího dne k zaznamenání
do rezervačního systému.
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Pro zabezpečení správnosti údajů o odehraných tréninkových jednotkách
s trenéry, jsou trenéři povinni každý den po poslední tréninkové jednotce
předat správcům informace o případných změnách trénovaných hráčů
oproti údajům nahlášeným do rezervačního systému. Údaje předávat mailem
na mailovou adresu tenis@mebys.cz, popřípadě při drobných změnách lze i osobně
nebo telefonicky.

2.

Hráči přímo správcům tenisového areálu nejpozději do 1600 hod.
předchozího dne
A. Tréninkové jednotky s trenérem, který je v příbuzenském vztahu
k trénovanému hráči (hráč s trenérskou licencí nebo stávající či bývalý závodní
hráč, který je členem oddílu a je příbuzným trénovaného hráče)
Seznam těchto trenérů je uveden v příloze č. 1.

B. Sparingy oddílových hráčů do 18-ti let a závodních oddílových hráčů
(hráči, kteří jsou v této sezóně vedeni na soupisce hráčů oddílu tenisu TJ LOKO v soutěži
ČTS smíšených družstev).

Požadavky na výše uvedené tréninkové jednotky je nutné předat správci
tenisového areálu (mail: tenis@mebys.cz, mobil: 731 516 744) nejpozději do
1600 hod. předchozího dne.
Nebudou-li tenisové kurty plně obsazeny, lze vyžádat rezervaci tréninkové
jednotky i v den hry, nejpozději před zahájením hry.
Podmínky a způsob odhlašování tréninkových hodin z rezervačního systému
MEBYS se nemění.
Kromě činností výše uvedených pan Zdeněk Hynek zodpovídá za následující
činnosti:
 průběžná kontrola dodržování výše uvedených zásad, vč. čerpání
týdenního limitu tréninkových jednotek
 předávání správcům tenisového areálu
o aktualizovaného seznamu oddílových hráčů do 18-ti let
o aktualizovaného seznamu dobrovolných oddílových trenérů a
dobrovolných
oddílových
trenérů
v příbuzenském
stavu
k trénovaným hráčům
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Tréninková jednotka v příkladech
Za tréninkovou jednotku je považováno:






tréninková hodina oddílového hráče do 18-ti let
o s oddílovým trenérem placeným oddílem
o s dobrovolným oddílovým trenérem nebo
o s oddílovým trenérem v příbuzenském vztahu k trénovanému hráči.
sparing hráčů oddílu do 18-let,
sparing závodních oddílových hráčů
sparing hráčů oddílu do 18-let s dospělými závodními hráči oddílu (hráči, kteří
jsou v této sezóně vedeni na soupisce hráčů oddílu tenisu TJ LOKO v soutěži ČTS smíšených
družstev)




výjimečně též sparing hráče oddílu do 18-ti let se závodním hráčem jiného
oddílu
výjimečně u čtyřhry hra tří oddílových hráčů do 18-ti let nebo dospělých
závodních hráčů a jednoho hráče oddílu nebo pasanta

Za tréninkovou jednotku není považováno a hráči musí hradit cenu za hodinu
hraní dle ceníku MEBYS:


sparing dospělých hráčů oddílu, kteří nejsou závodními hráči oddílu (např. dva
hráči oddílu hrající soutěže jednotlivců organizované ČTS, kteří v této sezóně nejsou vedeni
na soupisce oddílu tenisu TJ LOKO v soutěži ČTS smíšených družstev).



trénink či hra oddílového hráče do 18-ti let
o s příbuzným (členem oddílu), který není veden na seznamu oddílových
trenérů
o s příbuzným, který není členem oddílu (bez ohledu na to zda má nebo
nemá trenérskou licenci)



trénink či hra dospělého oddílového hráče nebo pasanta s oddílovým nebo
cizím trenérem



trénink či hra oddílového nebo cizího hráče do 18-ti let s trenérem placeným
hráčem (bez rozdílu zda se jedná o oddílového nebo cizího trenéra)



trénink či hra dospělého oddílového nebo cizího hráče do 18-ti let
s dobrovolným oddílovým trenérem



hra oddílového hráče do 18-ti let s dospělým – nezávodním – hráčem oddílu



hra dospělého závodního oddílového hráče s dospělým „nezávodním“
oddílovým hráčem nebo pasantem
3

Příloha č. 1
Dobrovolní oddíloví trenéři
v příbuzenském vztahu k trénovaným hráčům
Hráči

Trenéři s licencí ČTS

Karolína, Martin a Richard Ferklovi

Mgr. Eva Ferklová

- II. třída

Ing. Tomáš Hájek

– III. třída

Simona a Tomáš Křepinští

Dalibor Lidický

- III. třída

Oliver Lidický
Hráči

Trenéři – bývalí nebo současní závodní hráči
Tomáš Hrabal

Eliška Hrabalová

Martin Hrudík

Daniela Hrudíková

Daniel Prášek

Luca a Nelo Práškovi

Dobrovolní oddíloví trenéři
Hráči

Trenéři (bezúplatní)
bývalí nebo současní závodní hráči

Martin Hrudík

Filip Syrovátka

Daniel Prášek - sparingy

Filip Syrovátka, příp. další hráči do 18-ti
let

Výše uvedený seznam trenérů může být rozšířen pouze po předchozím
projednání a schválení výborem oddílu.
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