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ZÁKLADNÍ PRAVIDLA NA SEZÓNU 2017/2018 

TRÉNINKY: 
Hráči jsou zařazeni do jednotlivých skupin dle věku a výkonnosti. Skupiny budou upřesňovány a 
měněny během roku dle výsledků, úsilí a výkonu jednotlivých hráčů. 

- Pondělí: 16:30 – 17:45 (mládež skupina „B“) – skupina bude upřesněna začátkem září 
17:15 – 18:30 (mládež skupina „A“) - skupina bude upřesněna začátkem září 

- Úterý: 16:30 – 17:30 (přípravka) 
17:30 – 19:00 (mládež skupina „B“) – skupina bude upřesněna začátkem září 
18:00 – 19:30 (mládež skupina „A“) – skupina bude upřesněna začátkem září 
19:30 – 21:00 (dospělí + dorost ), TOP žáci do 20:00 

- Čtvrtek: 16:30 – 17:30 (přípravka) 
17:30 – 19:00 (mládež skupina „B“) – skupina bude upřesněna začátkem září 
18:00 – 19:30 (mládež skupina „A“) – skupina bude upřesněna začátkem září 
19:30 – 21:00 (dospělí 1 dorost) , TOP žáci do 20:00 

Klubové příspěvky: 
Vybírají se 2 x za sezónu – částka pro jednotlivé kategorie bude oznámena členům na tréninku 
samostatným sdělením a vybírána na tréninku za 

- 1. pololetí do 26.9.2017 
- 2. pololetí do 25.1.2018 
- poplatek za hráčskou licenci 200,- Kč odváděný do ČBaS bude vybírán v termínu od 

30.11. do 14.12.2017 (netýká se přípravky) 

Cestovné: 
Na turnaje (schvaluje VV SK Badminton Přerov)  3,- Kč/km nebo jízdenka za vlak/autobus 

TURNAJE KRAJSKÉ ÚROVNĚ (GP C, GP C+, GP D): 
Nominace a přihlašování: 

- na všechny turnaje krajské úrovně (GP C, GP C+, GP D) bude nejpozději v pondělí před 
turnajem na klubovém webu zveřejněna nominace 

- hráč, resp. jeho zákonný zástupce je povinen nejpozději do úterý nominaci potvrdit. 
Pokud tak neučiní, nemá právo se turnaje zúčastnit 

- nominaci provádí trenérská rada SK Badminton Přerov 
- nominační kritéria: 

o výkonnost 
o zdravotní stav 
o docházka a tréninkové úsilí 

- dle Rozpisu soutěží přihlašuje hráče na turnaje pověřený zástupce klubu 

Klub hráčům na těchto turnajích zajišťuje a hradí: 

- badmintonové míče 
- startovné 

Hráči si zajišťují: 
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- dopravu na turnaje (cestovné bude proplaceno na základě adekvátně vytíženého auta 

(např. 6 hráčů-2 auta) 
- stravu a pití 

TURNAJE CELOSTÁTNÍ ÚROVNĚ (GP A, GP B, MČR): 
Nominace a přihlašování: 

- na všechny turnaje celostátní úrovně (GP A, GP B, MČR) bude co možná nejdříve na 
klubovém webu zveřejněna nominace 

- hráč, resp. jeho zákonný zástupce je povinen obratem nominaci potvrdit. Pokud tak 
neučiní, nemá právo se turnaje zúčastnit 

- nominaci provádí trenérská rada SK Badminton Přerov 
- nominační kritéria: 

o dle Rozpisu soutěží ČBaS 
o výkonnost 
o zdravotní stav 
o docházka a tréninkové úsilí 

- dle Rozpisu soutěží přihlašuje hráče na turnaje pověřený zástupce klubu 

Klub hráčům na těchto turnajích zajišťuje a hradí: 

- badmintonové míče 
- ubytování 
- startovné 

Hráči si zajišťují: 

- dopravu na turnaje (cestovné bude proplaceno na základě adekvátně vytíženého auta 
(např. 6 hráčů-2 auta) 

- stravu a pití 

TURNAJE MEZINÁRODNÍ: 
Nominace a přihlašování: 

- skladbu turnajů , vhodnost účasti jednotlivých hráčů a nominaci na mezinárodních 
turnajích provádí trenérská rada SK Badminton Přerov 

- nominační kritéria: 
o výkonnost 
o zdravotní stav 
o docházka a tréninkové úsilí 

- hráče na turnaje pověřený zástupce klubu 

Klub hráčům na těchto turnajích zajišťuje: 

- na mezinárodní turnaj připravuje trenérská rada samostatnou kalkulaci 
- VV SK Badminton Přerov zvažuje a zohledňuje individuální potřeby jednotlivých hráčů 
- VV SK Badminton Přerov rozhoduje o úhradě cestovních a pobytových nákladů 

SPOLEČNÁ PRAVIDLA: 
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- Vedoucí, trenér či pověřený hráč, který bude zodpovídat za daný turnaj, si převezme na 

tréninku před výjezdem cestovní příkaz a míče. Nejpozději na úterním tréninku odevzdá 
zpět řádně vyplněný cestovní příkaz a zbylé míče. 

- Vedoucí, trenér či pověřený hráč zašle nejpozději do 24 hodin po akci na e-mail 
info@badmintonprerov.cz krátký článek, případně fotky. Od turnaje kategorie u15 článek 
napíše prioritně pověřený/á hráč/ka, který/á se turnaje zúčastnil/a 

- Hráči, kteří se nebudou zapojovat do turnajů a soutěží budou vyřazeni ze skupin 
závodních hráčů 

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK S TRENÉREM: 
- Dále nabízíme za úplatu možnost individuálních tréninků – toto však není v rámci 

příspěvků člena SK Badminton Přerov – platí se zvlášť po dohodě s trenérem (maximálně 
3 hráči/kurt). 

VYPLÉTÁNÍ RAKET: 
- Pro zájemce zajišťuje za úplatu Badmintonaréna Přerov 

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ: 
- www.smbas.net, www.badmintonprerov.cz (2. pol. 2017 a 1. pol. 2018) 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY: 
- www.badmintonprerov.cz 
- www.smbas.net 
- www.czechbadminton.cz 
- www.bwfbadminton.org 
- www.badmintoneurope.com 
- www.tournamentsoftware.com 
- www.badmintonarena.cz 

	


