
TJ Sokol Dobruška

oddít badmintonu
Pravidla pro start hráčů v soutěžích v sezóně 2ot6l2ol7

Společná pravid!a

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

nesplněnítěchto povinností může přijít o finanční oddílovou podporu.

Hráči musejípři dopravě na turnaje a tréninky hospodárně využívat dopravníprostředky a šetrně
zacházet se svěřeným materiálem (míčky). Hráči nebo vedoucíodevzdávají k proplacenísprávně 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 2017

- všichni aktivní hráči 4 000,_Kč

(přípravka, žáci, junioři, dospělí)

- známky Čos - dospělí soo,-Kč

- známky Čos - mládež do 18 let 1oo,-Kč

ostatní poplatky hrazené hráči
- vydání hráčské licence (platnost 1 rok) 100,-Kč

Licenci musí mít všichni hráči účastnícíse soutěžíorganizovaných Českým badmintonovým svazem

od kategorie U13"

Příspěvek na dopravu hrazený oddílem
- tréninky Hradec Králové - Dobruška (dospělí) 3,50 Kč/km

- turnaje v České republice

4 hráči 4,00 Kč/km

2 - 3 hráči 3,50 Kč/km

1 hráč 2,50 Kč/km

zahraničníhráči extraligového druŽstva 5,0O Kč/km

Vedení hráčů při turnajích GP (trenéři s licencí)
- oblastníturnaje GP ,,c'
- národníturnaje, MČR

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,loo
skocdopole.miroslav@sezna m.cz

Přihlášky na turnaje budou zasílány v kopii na petrsvab.dka@seznam'cz prÓ informacivedeníoddí|u.



Soutěže mládeže

Hráčistartujícív soutěžích Čaas (od kategorie U13) majímít dle soutěžního řádu vstupnía 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 ad resu : d rasna rvaclav@sezna m.cz nebo petrsva b.dlal@sezna m.cz

oblastní turnaje:

Turnajů se zúčastňují hráči nominovanítrenérem. Předpokladem nominace je pravidelná účast na

trénincích a určitá herníúroveň.
Turnaje jednotlivců _ oddíl hradícestovné, míče.

Družstva žáků, dorostu - klub hradí startovné, cestovné, míče.

o finanční podpoře na turnaje GP C mimo Východočeskou oblast se musí hráči informovat u trenéra
nebo vedení oddílu.

Celostátní turnaje kategorie A, B a MčR:
Turnajů se účastní hráči s postupem dle platného rozpisu soutěží čBaS.

Jednotlivci U13 - U19 - oddíl hradícestovné, startovné, míče

- oddíl hradí ubytovánív 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 hradínominovaným hráčům startovné, cestovné, ubytování,

míče'

lřebory 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, kteni m to bylo doporučeno trenérem. o finanční podpoře hráčů rozhoduje vedení

oddílu.

Turnaje okruhu Badminton Europe Junior Circuit

Finančnípodpora bude udělena hráčům umístěným do 8. místa žebříčku kategorie U19. Hráčizašlou

svůj požadavek s finanční rozvahou turnaje na petrsvab.dka@seznam.cz

Soutěže dospělých

oblastní turnaje

Turnajů se účastnídospělí hráči a hráčijuniorské kategorie U17 a U1-9, kterým to bylo odsouhlasenó

trenérem.

Hráčům je hrazeno cestovné, míče.



Turnaje GP ,,A'a ,,B", MčR
Turnajů se mohou účastnit ihráčikategorie U19 se souhlasem trenéra.
MistrovstvíČR 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 ýběru objíŽdějící mezinárodníturnaje' Umístění hráčů na národním žebříčku je pro

oddíl prioritní z hlediska získávání finančních prostředků'

Hráčům je hrazeno cestovné, staftovné, míče a ubytovánív případě postupu do semifinále v jakékoliv

disciplíně do hodnoty 3SO,-Kč/noc. ostatní hráči dostanou příspěvek na ubytovánív 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 2ol5h6.

Zahraniční turnaje
Podpora je řešena individuálně. Hráči si sami zajišťují účast na turnaji (přihláška, doprava, ubytování)

a o výjezdu informují vedení oddílu.


