TJ Sokol Dobruška

oddí! badmintonu
Pravidla pro start hráč v soutěžíchv sez

n

é 2ot.3l2oÍ4

Spo!ečná pravidla
Pro start na turnajích musí hráči spl ovat základní podmínku oddílu, tj. mít zaptacené oddílové

p íspěvky a známky Čos v daném termínu. V p ípadě nesplněnítéto povinnosti hráč p icházío
finančníoddílovou podporu.
Hráči musejí p i dopravě na turnaje a tréninky hospodárně vyuŽívat dopravní prost edky a šetrně
zacházet se svě enr m materiálem (míčky).Hráči nebo vedoucíodevzdávají k proplacenísprávně a
plně vyplněné cestovní p íkazy, doklady za startovné a ubytování. Doklady za kalendá ní rok je
nejlépe odevzdávat pr běžně, nejpozději do 31.12. Vzory dokladťl jsou zve ejněny na oddílovr ch
nternetov'ich strá n kách.

i

Klubové p íspěvky na rok 2ot4
-

dospělí
i

- Žáci,junio

3 500,-Kč
3 500,-Kč

dospělí

_

známky čos -

_

známky čos - mládeŽ do 18

vr še bude známá začátkem r.2ol4

let
- členovéoddílu nehrající soutěŽe
ostatní poplatky hrazené hráči
-

vydání hráčské licence (platnost 1

v'še bude známá začátkem r.2OL4
2 400,-Kč

rok)

100,-Kč

Licenci musí mít všichni hráči ričastnícíse soutěžíorganizovan' ch česk' m badmintonov'im svazem
(i pro oblastní turnaje).
-

p íspěvek TJ Sokol Dobruška

100,-Kč

P íspěvek na dopravu hrazen' oddílem
-

tréninky Hradec Králové - Dobruška
turnaje v Českérepublice

(dospělí)

3,50 Kč/km

4 hráči

4,00 Kč/km

2 - 3 hráči

3,50 Kč/km

1 hráč

2,50 Kč/km

Tréninkové možnosti
Rozpis tréninkov' ch hodin v Dobrušce je umístěn na oddílovém webu.

P ihlašování na turnaje
Václav Drašnar, mob. 6067o4342
turnaje GP,,A'kategorie U13
turnaje GP ,,A" kategorie U15 - U17 Michal Hlavsa, mob. 605 208 988
m icha l.hlavsa @ hotmail.com
Petr Šváb, mob. 724 o44 455
turnaje GP ,,A' kategorie U19
turnaje GP dospěl'

ch

hráči

Trenér nebo hráči musí nahlásit min. jeden den p ed ukončenímtermínu p ih!ášek své požadavky
( párové disciplíny, ubytování).

Soutěže mládeže
Hráči startujícína národních turnajích GP ,,A" se musejí na vlastní náklady jednou za rok podrobit
vyšet ení u sportovního léka e i s EKG srdce (p ed zahájením soutěžnísez ny).

Hráči častnícísepouze oblastních soutěžíp inesou potvrzení od
EKG srdce (p ed zahájením

svého dětského !éka e

+

vyšet ení

soutěžnísez ny).

Určen' hráč zpracuje z turnaje krátkt článek pro pot eby oddílov'ich stránek a do 48 hodin ho zašle
na adresu: drasnarvaclav@seznam.cz nebo petrsvab.dka@seznam.cz

oblastní turnaje:
Turnajr) se z čast ují hráči nominovaní trenérem. P edpokladem nominace je pravidelná čast na
trénincích a určitá herní rove .
Turnaje jednotlivcrj - oddíl hradícestovné,míče.
Družstva žákťl, dorostu - klub hradístartovné,cestovné, míče.
Celostátní turnaje a Mčn:
se častníhráči s postupem dle rozpisu soutěŽíčBas,to jsou hráči s p ím' m postupem dle
umístění na žeb íčkua s postupem z p íslušnéhooblastního turnaje.

Turnajťr

Jednotlivci Ut3

- U19 -

oddíl hradícestovné, startovné, míče
- oddíl hradí ubytování v p ípadě postupu do semifinále

v

jakékoliv disciplíně

do hodnoty 350,-Kč/noc
_

učn druŽstev Žák

všichni hráči d'ostanou p íspěvek na ubytování v hodnotě 100,-Kč/noc

a dorostu

- oddíl hradí nominovan, m hráčrjm startovné, cestovné, ubytování,
míče.

P ebory čoS
Čosje hlavním zdrojem flnančnípodpory oddílu, proto je na tyto soutěŽe kladen velkri d raz.
P ebor se ričastníhráči nominovanítrenérem a je jim hrazeno cestovné, startovné, míčea
ubytování.
Turnaje ostatní (v sledky nejsou započítávány do žeb íčkčgas)

Účastníse hráči, kten m to bylo doporučeno trenérem. o finančnípodpo e hráč rozhoduje vedení
oddílu.
Zahraničníturnaje:
Finanční podpora bude udělena hráč m umístěn' m do 6. místa prriběžnéhožeb íčkukategorie U17
nebo 8. místa žeb íčkukategorie U19. Vtiše p íspěvku bude odvislá od ekonomické situace oddílu.

Soutěže dospěI ch
oblastní turnaje
Turnaj se častnídospělíhráči a hráčijuniorskékategorie UL7 a U19, kten m to bylo odsouhlaseno
trenérem.
Hráč m je hrazeno cestovné, míče.
Turnaje GP ,,A" d ,B", MčR
Turnajri se mohou častnit i hráči kategorie U19 se souhlasem trenéra.
Mistrovství Čn se ričastníhráči, kte í majízajištěno právo časti dte rozpisu soutěží.
Turnajťr GP ,,A" by se měli ričastnit všichni dospělí hráči, tedy l hráči za azení do širšího
reprezentačního u běru objíŽdějícímezinárodníturnaje. Umístění hráčťrna národním žeb íčkuje pro
oddíl prioritní z hlediska získávání finančníchprost edk .
Hráč m je hrazeno cestovné, startovné, míčea ubytovánív p ípadě postupu do semifinále v jakékoliv
disciplíně do hodnoty 350,-Kč/noc. ostatní hráči dostanou p íspěvek na ubytování v hodnotě 100,Kč/noc.

Soutěže smíšen' ch družstev - extraliga, l.liga
SoutěžídruŽstev jsou povinni se zričastnit všichni nominovaní hráči.

oddíl hradícestovné,startovné, míčea ubytování.
Hráči nastupují k zápas m v oddílovt ch tričkách.
Finanční podmínky v extralize budou hráčrjm oznámeny do zahájenísoutěže.
Zahraničníturnaje
Podpora

je

ešena individuálně. Hráči si sami zajišťujíričast na turnaji (p ihláška, doprava, ubytování)

a o vt jezdu informujívedení oddílu.

