TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s.
oddíl tenisu

Vnitřní směrnice -

Zásady pro využívání tréninkových (hracích) hodin
v období letní tenisové sezóny kalendářního roku
Jednou z priorit podporovaných vedením Města Trutnov je rozvoj pohybové gramotnosti mládeže
do věku 20 let!!! Pro hrací letošní sezónu Město Trutnov v rozpočtu 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 20 let a dospělých závodních hráčů oddílu tenisu má
tenisový oddíl TJ Lokomotiva Trutnov (dále jen „oddíl“) týdně k dispozici 162,5 tréninkových hodin
(tyto hodiny lze na období květen až říjen zapsat do rezervačního systému MEBYS), z toho:
➢ 140 tréninkových hodin / týden
▪ 140 tréninkových hodin / týden s možností jejich čerpání
o pondělí až neděle
od 800 do 1700 hod. (kurty č. 1 – 7)
➢ 22,5 tréninkových hodin / týden s možností jejich čerpání od pondělí do neděle
▪ 12,5 tréninkových hodin / týden od 1700 do 2000 hod. (kurty č. 3- 6)
▪ 10 tréninkových hodin / týden
od 1700 do 2000 hod. (kurt č. 7)

Podmínky a priority pro využití tréninkových hodin dle níže uvedeného
pořadí:
1. Klubové tréninky závodních hráčů oddílu do 18 let pod vedením oddílových
trenérů (dále jen „trenér oddílu“) - součást stálého tréninkového plánu
Trenér oddílu = trenér, který splňuje níže uvedené podmínky
1.

má uzavřenou smlouvu o trenérské činnosti s TJ Lokomotivou Trutnov nebo
dohodu o provedení práce na trénování hráčů oddílu do 20 let

2.

za odtrénované hodiny je placen TJ Lokomotivou Trutnov

3.

je členem oddílu a má zaplacené členské a oddílové příspěvky na daný kalendářní
rok
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Do klubových tréninků jsou zařazeni závodní hráči oddílu do 18 let s platnou registrací ČTS
jako hráč s klubovou příslušností Lokomotiva Trutnov, kteří jsou v herní sezóně 2020 vedeni
na soupisce „A“ nebo „B“ družstva oddílu tenisu TJ Lokomotiva Trutnov v soutěži
smíšených družstev ČTS v jedné z níže uvedených věkových kategorií (jak hráči oddílu, tak i
hráči jiných oddílů se schváleným hostováním za Lokomotivu Trutnov).
▪ Hráči a hráčky oddílu musí dále splňovat následující podmínky:
o mají zaplacené členské a oddílové příspěvky (netýká se hostujících hráčů)
o v daném kalendářním roce bude jejich věk nejvýše 18 let včetně
o v probíhající sezóně reprezentují oddíl v soutěži smíšených družstev pořádaných
ČTS v jedné z následujících věkových kategorií: dospělí, dorost, starší žactvo, mladší
žactvo, baby tenis
o zároveň odehráli v některé z uvedených věkových kategorií alespoň 3 utkání ve
dvouhře nebo čtyřhře (např. 1 dvouhru a dvě čtyřhry)
o mají výkonnost, která umožňuje jejich zařazení do klubového tréninku v jedné z výše
uvedených věkových kategorií
▪

Podmínkou konání klubového tréninku je účast 3 a více hráčů.

▪

Termíny klubových tréninků, složení tréninkových skupin a počet tréninkových
jednotek určuje výhradně výbor tenisového oddílu TJ Lokomotivy Trutnov v závislosti
na přidělených finančních prostředcích.

▪

Výjimky podléhají schválení výboru tenisového oddílu TJ Lokomotivy Trutnov.

2. Klubové tréninky „ostatních“ hráčů oddílu do 18 let – součást stálého
tréninkového plánu
Ostatní hráč oddílu do 18 let = hráč, který dosáhne v daném kalendářním roce nejvýše věk
18 let včetně, má zaplacené členské a oddílové příspěvky, nemá platnou registraci
ČTS jako hráč s klubovou příslušností Lokomotiva Trutnov ani jiného klubu.

3. Klubové tréninky dospělých závodních hráčů oddílu – součást stálého
tréninkového plánu
Dospělý závodní hráč oddílu = hráč starší 18 let s platnou registrací ČTS, který je v dané
herní sezóně veden na soupisce hráčů „A“ nebo „B“ družstva dospělých oddílu
tenisu TJ LOKO TRUTNOV v soutěži smíšených družstev ČTS (jak hráči oddílu, tak i
hráči jiných oddílů se schváleným hostováním za Lokomotivu Trutnov), má
zaplacené členské a oddílové příspěvky (netýká se hostujících hráčů) a zároveň
splňuje podmínku odehrání alespoň 3 utkání ve dvouhře nebo čtyřhře v soutěži
smíšených družstev (např. 1 dvouhru a dvě čtyřhry)

4. Tréninky oddílových trenérů se závodními hráči oddílu do 18 let – součást
stálého tréninkového plánu
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5. Tréninky oddílových trenérů s ostatními hráči oddílu do 18 let – součást
stálého tréninkového plánu
6. Sparingy závodních hráčů oddílu – součást stálého tréninkového plánu
Po dohodě s předsedou oddílu a s šéftrenérem oddílu, mohou být na žádost níže
jmenovaných účastníků zadány do stálého hracího plánu sparingy (pevný čas v průběhu
sezóny) mezi
✓
závodními hráči oddílu do 20 let
✓
závodními hráči oddílu do 20 let a závodními dospělými hráči oddílu
✓
dospělými závodními hráči oddílu
✓
závodními hráči oddílu do 20 let a rodinným příslušníkem - členem oddílu

7. Sparingy závodních a ostatních hráčů – do hracího plánu zařazovány „ad hoc“
bude-li volný kurt
Po dohodě s předsedou oddílu a s šéftrenérem, mohou být na žádost níže jmenovaných
účastníků do hracího plánu zařazeny „ad hoc“ sparingy (nahodilé, ne opakované!!) mezi
✓
závodními hráči oddílu do 20 let
✓
závodními hráči oddílu do 20 let a závodními dospělými hráči oddílu
✓
dospělými závodními hráči oddílu
✓
závodními hráči oddílu do 20 let a rodinným příslušníkem - členem oddílu
✓
závodními hráči oddílu do 20 let a ostatními hráči oddílu do 20 let
✓
ostatními hráči oddílu do 20 let

8. Seznam hráčů oprávněných čerpat tréninkové jednotky - šéftrenér oddílu
zpracovává návrh začlenění hráčů do jednotlivých věkových a výkonnostních
kategorií, a po schválení předsedou oddílu ho předává správcům sportoviště
MEBYS a zabezpečuje jeho umístění na webové stránky oddílu.
Členové oddílu, kteří jsou registrováni v ČTS s jinou klubovou příslušností než
Lokomotiva Trutnov a v daném kalendářním roce nereprezentují oddíl v žádné
soutěži smíšených družstev ČTS, ztrácí možnost využívat tréninkové jednotky
dle shora uvedených ustanoveni této směrnice o zásadách pro čerpání
tréninkových jednotek.
9. Rezervace kurtů pro tréninkové jednotky
A. Do rezervačního systému MEBYS je zadáván přednostně:
a) Stálý tréninkový plán na příslušné hrací období odsouhlasený ředitelem
společnosti MEBYS spol. s r.o. (na základě pořadí uvedeném výše v podmínkách a
prioritách pro využití tréninkových hodin v bodech č. 1 až 6.)
Konkrétní podobu stálého hracího plánu zabezpečují předseda oddílu a šéftrenér
oddílu.
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b) Ostatní – zpravidla nad rámec stálého tréninkového plánu (dle pořadí
uvedeném výše v podmínkách a prioritách pro využití tréninkových hodin v
bodě č. 7.
• Rezervace kurtů pro tréninkové jednotky v časovém pásmu od 800 hod.
do 1700 hod. nad rámec stálého tréninkového plánu
Pokud bude v rezervačním systému v příslušný den (pondělí až neděle)
některý z kurtů evidován jako neobsazený pro hraní v časech od 800 do 1700
hodin, lze si jej zarezervovat den předem do 1700 hodin u správce areálu
pro čerpání tréninkových jednotek v pořadí uvedeném v bodech č. 1 – 7.
Pokud je kurt v požadovaném čase a v příslušný den stále volný, lze provést
rezervaci prakticky kdykoli před zahájením tréninkové jednotky.

• Rezervace kurtů pro tréninkové jednotky v časovém pásmu od
1700 hod. do 2000 hod. nad rámec stálého tréninkového plánu
Pokud bude v rezervačním systému v příslušný den (pondělí až neděle)
v 1500 hod. některý z kurtů evidován jako neobsazený pro hraní v časech od
1700 do 2000 hodin, lze si jej u správce areálu zarezervovat pro čerpání
tréninkových jednotek (náhrady tréninků s trenéry, sparingy, hraní
s rodinnými příslušníky - členy oddílu tenisu, ad hoc sparingy atp.) ve stejný
den, a to po 1500 hod. (např. pokud v pondělí 10. června v 1500 hod. bude
v rezervačním systému některý z kurtů v čase od 1700 do 2000 hodin
neobsazený, lze si jej v dané pondělí 10. června po 1500 hod. zarezervovat pro
čerpání tréninkových jednotek)

O takto čerpané tréninkové jednotky může být překročen týdenní
rámec 22,5 tréninkových hodin sjednaný pro hrací časové pásmo od
1700 do 2000 hodin.
c)

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.

d) V případě nižšího počtu kurtů způsobilých ke hře, např. z důvodu nepřízně počasí,
konání turnajů, soutěží družstev, montáže a demontáže nafukovací haly apod.,
určuje program všech tréninkových jednotek (hracích oddílových hodin),
popsaných výše v bodech 1 až 7 a jejich nasazování na jednotlivé kurty, šéftrenér
oddílu, jehož povinností je včasně a bezodkladně uvědomit všechny zúčastněné
strany o změnách stálého tréninkového plánu.
e) Povinností všech členů oddílu je ukončit tréninkovou jednotku včas, nejpozději
pak pět minut před jejím koncem. Následně jsou všichni členové povinni upravit
kurt a umožnit tak dalším hráčům zahájení hry hned od počátku další
bezprostředně navazující hodiny.
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B. Odhlášky v rezervačním systému
Odhláška zarezervované hrací hodiny v rezervačním systému je možná
nejpozději 24 hodin před časem zahájení zarezervované hrací hodiny
u správce areálu telefonicky na číslech 731 516 744 nebo 499 848 632 anebo
mailem na tenis@mebys.cz.

10. Zodpovědné osoby za oddíl tenisu
K datu vydání této směrnice o zásadách pro čerpání tréninkových jednotek jsou
to pánové:
❖ Předseda oddílu:

Oldřich Martinec

mobil: 777 034 664,
e-mail: oldamartinec@seznam.cz

❖ Šéftrenér oddílu:

Libor Davídek

mobil: 777 271 168
e-mail: km-sport@volny.cz

V Trutnově 22. 03. 2020

Oldřich Martinec
Předseda oddílu tenisu
TJ Lokomotiva Trutnov
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