
Interní pravidla BaC Kladno, předpis č. 1/2016, Ek. pravidla     
 

Klubové příspěvky na sezónu 2016/2017  

 Děti do 15 let (0-14)                             3.200 Kč/sezóna (2xtýdně trénink) 

 Žáci a dorost (15-17let)                              3.600 Kč/sezóna 

 Dospělí     4.000 Kč/sezóna 

 Sourozenec mladší 18 let   3.200 Kč/sezóna    

 Přispívající                                                  500 Kč/sezóna 

 Přípravka     3.200 Kč/sezóna  

 Brigáda 30h, v případě neodpracování 1.000Kč/sezóna 

Funkcionáři, trenéři a děti trenérů do 18 let bez úhrady klubových příspěvků 

Splatnost oddílových příspěvků je do 30. 9. 2016 (1.pololetí) a do 31. 1. 2017 (2.pololetí)  

3. Nominace, přihlašování na turnaje a klubový servis při turnajích  

 Na oblastní turnaje (GP C, KP) nominují a přihlašují hráče příslušní trenéři zejména 

na základě aktuální výkonnosti a přístupu hráče k tréninku. 

 Na republikové turnaje postupují hráči na základě svého umístění v celostátním 

žebříčku, případně v závislosti na umístění při GP C či KP. Definitivní nominaci 

určují příslušní trenéři na základě všech okolností (výkonnostní kritéria, zdravotní 

stav, přístup hráčůk tréninku). 

 Na mezinárodní turnaje nominuje hráče VV s přihlédnutím na doporučení příslušných 

trenérů. 

Klub hráčům na oblastních, republikových a mezinárodních turnajích zajišťuje, hradí: 

 Trenérské vedení (pokud je to především z časových důvodů možné). 

 Badmintonové míče. 

 Na republikových turnajích družstev také ubytování a cestovné ve výši 3 

Kč/km/vozidlo. 

Případné účasti na otevřených mládežnických turnajích, které nejsou organizovány klubem, 

jsou plně v režii zákonných zástupců hráčů. Účast na nich by měla být konzultována 

s příslušným trenérem a při kolizi termínu s jakýmkoliv oblastním, republikovým či 

mezinárodním turnajem (či soutěží družstev) má výhradní přednost turnaj vyšší úrovně.   

4. Povinnosti hráčů a trenérů 

 Na všech turnajích vystupovat reprezentativně. 

 Vést tréninky v klubovém oblečení. 

 Šetrně zacházet s přiděleným materiálem včetně badmintonových míčů. 

 Sledovat termínový kalendář turnajů a včas potvrzovat svou účast na turnaji. 

 V případě neodkladné absence (jak na turnaji, tak na tréninku) se včas a důkladně 

omluvit svým trenérům. 

 Na soutěžích družstev  a jednotlivců nastupovat výhradně v klubovém oblečení. 

Výjimku uděluje VV na základě žádosti hráče, týkající se jeho smlouvy se sponzorem 

vybavení. 

 Trenér, vedoucí, případně hráč, který bude zodpovídat za konkrétní turnaj, si v kanceláři 

vedení klubu vyzvedne veškeré potřebné dokumenty a pomůcky. Do jednoho dne po 
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návratu odevzdá na stejném místě dokumenty, pomůcky, výsledky a doklady k 

vyúčtování. Krátký článek pro potřeby prezentace na klubových internetových 

stránkách a pro mediální prezentaci zašle bez zbytečného odkladu po skončení 

konkrétní akce (nejpozději 24 hodin po akci) e-mailem na adresu 

badmintonkladno@seznam.cz 

 


