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Pravidla pro působení trenérů v roce 2019
v tenisovém oddíle Slavoj Český Brod
I.

Trenéři
1. Každá osoba, která má zájem působit jako trenér v tenisovém oddíle Slavoj Český Brod
(dále jen TO), musí před započetím trénování vstoupit do jednání s výborem tenisového
oddílu (dále jen VTO).
2. Po předložení seznamu svěřenců, které chce trénovat, a požadavku na přidělení dvorců
pro tuto činnost VTO rozhodne, zda daný trenér bude v TO působit jako „oddílový
trenér“. VTO se při tomto rozhodování radí a konzultuje s vedoucím trenérem, kterým
byl určen na schůzi VTO dne 19. 3. 2018 trenér I. třídy Jan Příhoda.
3. Oddílový trenér je zvýhodněn výší finanční částky, kterou TO požaduje za pronájem
dvorců (výrobních prostředků) k trénování. Sleva činí pro oddílového trenéra 75%
z plné částky, kterou VTO stanovil na 120,- Kč za hodinu pronájmu dvorce. Tuto částku
oddíloví trenéři platí do pokladny TO nebo na účet TO v bance vždy po skončení
kalendářního měsíce, a to do 5. dne měsíce následujícího.
4. Pokud trenér nevstoupí do jednání s VTO a nepředloží mu své požadavky včetně
seznamu trénovaných svěřenců nebo VTO na základě doporučení vedoucího trenéra
rozhodne o žádosti trenéra negativně, nemůže v TO působit jako oddílový trenér.
Takový trenér může sice v TO působit, ale pouze jako „komerční trenér“.

II.

Oddílový trenér
1. Musí být členem TO.
2. Za pronájem dvorce k trénování platí TO 30,- Kč za 1 hodinu.
3. Zajišťuje tréninky závodních hráčů, kteří reprezentují TO v mistrovských utkáních a na
turnajích pořádaných ČTS.
4. Stará se o nábor dětí do TO a věnuje se tréninku přípravky (tenisová školička).
5. Povinně spolupracuje s ostatními oddílovými trenéry a dodržuje schválenou koncepci
tréninku mládeže, kterou určuje vedoucí trenér.
6. Na základě rozhodnutí vedoucího trenéra ohledné výkonnostního růstu hráčů je trenér
povinen předat hráče jinému trenérovi nebo převzít hráče od jiného trenéra.

III.

Komerční trenér
1. Nemusí být členem TO, ale je povinen dodržovat hrací řád.
2. Není ve smluvním vztahu s VTO.
3. Platí za pronájem dvorce k trénování plnou částku 120,- Kč za 1 hodinu trénování.
Částka musí být zaplacena před vstupem na dvorec. Netýká se trénování rodinného
příslušníka.
4. Pokud není členem oddílu, platí 120,- Kč za hodinu pobytu na dvorci jako host. Částka
musí být zaplacena před vstupem na dvorec.

V Českém Brodě dne 11. dubna 2019
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