TJ Sokol Dobruška
oddíl badmintonu
Pravidla pro start hráčů v soutěžích v sezóně 2015/2016
Společná pravidla
Hráči musí splňovat základní podmínku oddílu, tj. mít zaplacené oddílové příspěvky a známky ČOS
v daném termínu, účastnit se pravidelně tréninků a soustředění pořádaných oddílem. V případě
nesplnění těchto povinností může přijít o finanční oddílovou podporu.
Hráči musejí při dopravě na turnaje a tréninky hospodárně využívat dopravní prostředky a šetrně
zacházet se svěřeným materiálem (míčky). Hráči nebo vedoucí odevzdávají k proplacení správně a
úplně vyplněné cestovní příkazy, doklady za startovné a ubytování (s uvedením jmen). Doklady za
kalendářní rok je nejlépe odevzdávat průběžně, nejpozději do 31.12. Vzory dokladů jsou zveřejněny
na oddílových internetových stránkách.
Klubové příspěvky na rok 2016
- všichni aktivní hráči
(přípravka, žáci, junioři, dospělí)
- známky ČOS – dospělí
- známky ČOS – mládež do 18 let

4 000,-Kč
500,-Kč
100,-Kč

Ostatní poplatky hrazené hráči
- vydání hráčské licence (platnost 1 rok)
100,-Kč
Licenci musí mít všichni hráči účastnící se soutěží organizovaných Českým badmintonovým svazem
od kategorie U13.
Příspěvek na dopravu hrazený oddílem
- tréninky Hradec Králové – Dobruška (dospělí)
- turnaje v České republice
4 hráči
2 - 3 hráči
1 hráč
Vedení hráčů při turnajích GP (trenéři s licencí)
- oblastní turnaje GP „C“
- národní turnaje, MČR

3,50 Kč/km
4,00 Kč/km
3,50 Kč/km
2,50 Kč/km

200,-Kč/hrací den + odpovídající stravné
300,-Kč/hrací den + stravné

Tréninkové možnosti
Rozpis tréninkových hodin v Dobrušce je umístěn na oddílovém webu.
Přihlašování na turnaje
všechny kategorie
(žáci, junioři, dospělí)

Miroslav Skočdopole, mob. 602 443, 100
skocdopole.miroslav@seznam.cz

Přihlášky na turnaje budou zasílány v kopii na petrsvab.dka@seznam.cz pro informaci vedení oddílu.

Soutěže mládeže
Hráči startující v soutěžích ČBaS (od kategorie U13) mají mít dle soutěžního řádu vstupní a následně
pravidelnou lékařskou prohlídku alespoň jednou za 12 měsíců. Na začátku soutěžní sezóny se hráči na
vlastní náklady podrobí základnímu vyšetření u sportovního lékaře s EKG srdce.
Určený hráč zpracuje z turnaje krátký článek pro potřeby oddílových stránek a do 48 hodin ho zašle
na adresu: drasnarvaclav@seznam.cz nebo petrsvab.dka@seznam.cz
Oblastní turnaje:
Turnajů se zúčastňují hráči nominovaní trenérem. Předpokladem nominace je pravidelná účast na
trénincích a určitá herní úroveň.
Turnaje jednotlivců - oddíl hradí cestovné, míče.
Družstva žáků, dorostu - klub hradí startovné, cestovné, míče.
Celostátní turnaje kategorie „B“:
Turnajů se zúčastňují hráči nominovaní trenérem.
- oddíl hradí cestovné, startovné, míče
- oddíl hradí ubytování v případě postupu do semifinále v jakékoliv disciplíně do hodnoty 350,-Kč/noc
- všichni hráči dostanou příspěvek na ubytování v hodnotě 100,-Kč/noc
Celostátní turnaje kategorie „ A“, MČR:
Turnajů se účastní hráči s postupem dle rozpisu soutěží ČBaS, to jsou hráči s přímým postupem dle
umístění na žebříčku a s postupem z příslušného oblastního turnaje.
Jednotlivci U13 – U19 - oddíl hradí cestovné, startovné, míče
- oddíl hradí ubytování v případě postupu do semifinále v jakékoliv disciplíně
do hodnoty 350,-Kč/noc
- všichni hráči dostanou příspěvek na ubytování v hodnotě 100,-Kč/noc
MČR družstev žáků a dorostu - oddíl hradí nominovaným hráčům startovné, cestovné, ubytování,
míče.
Přebory ČOS
ČOS je hlavním zdrojem finanční podpory oddílu, proto je na tyto soutěže kladen velký důraz.
Přeborů se účastní hráči nominovaní trenérem a je jim hrazeno cestovné, startovné, míče a ubytování
do hodnoty 350,-Kč/noc.
Turnaje ostatní (výsledky nejsou započítávány do žebříčků ČBaS)
Účastní se hráči, kterým to bylo doporučeno trenérem. O finanční podpoře hráčů rozhoduje vedení
oddílu.
Turnaje okruhu Badminton Europe Junior Circuit
Finanční podpora bude udělena hráčům umístěným do 8. místa žebříčku kategorie U19. Hráči zašlou
svůj požadavek s finanční rozvahou turnaje na petrsvab.dka@seznam.cz

Soutěže dospělých
Oblastní turnaje
Turnajů se účastní dospělí hráči a hráči juniorské kategorie U17 a U19, kterým to bylo odsouhlaseno
trenérem.
Hráčům je hrazeno cestovné, míče.

Turnaje GP „A“ a „B“, MČR
Turnajů se mohou účastnit i hráči kategorie U19 se souhlasem trenéra.
Mistrovství ČR se účastní hráči, kteří mají zajištěno právo účasti dle rozpisu soutěží.
Turnajů GP „A“ by se měli účastnit všichni dospělí hráči, tedy i hráči zařazení do širšího
reprezentačního výběru objíždějící mezinárodní turnaje. Umístění hráčů na národním žebříčku je pro
oddíl prioritní z hlediska získávání finančních prostředků.
Hráčům je hrazeno cestovné, startovné, míče a ubytování v případě postupu do semifinále v jakékoliv
disciplíně do hodnoty 350,-Kč/noc. Ostatní hráči dostanou příspěvek na ubytování v hodnotě 100,Kč/noc.
Soutěže smíšených družstev – extraliga, 1.liga
Soutěží družstev jsou povinni se zúčastnit všichni nominovaní hráči.
Oddíl hradí cestovné, startovné, míče a ubytování.
Hráči nastupují k zápasům v oddílovém oblečení.
Finanční podmínky hráčů v extralize budou stejné jako v sezóně 2014/15.
Zahraniční turnaje
Podpora je řešena individuálně. Hráči si sami zajišťují účast na turnaji (přihláška, doprava, ubytování)
a o výjezdu informují vedení oddílu.

