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PRAVIDLA TK ŠTERNBERK PRO ZÁVODNÍ TENISOVÉ HRANÍ

- 2012

1/Prioritou TK Šternberk je výchova mladých hráčů nejen v tenisové
hře, ale i chování a reprezentace klubu.
2/Hráči jsou povinni se chovat ukázněně, vystupovat sebevědomě a
slušně jak při trénincích, tak soutěžních zápasech a turnajích hraných v
domácím i hostujícím prostředí. Požadované chování se týká také rodičů
a doprovázejících osob.
3/TK Šternberk zajišťuje závodním hráčům přístup na tenisové kurty v době
tréninků. Jako
řádní členové klubu mají mimo to stejná práva a
povinnosti, jako kterýkoliv jiný člen TK Šternberk.
4/TK Šternberk organizuje pro všechny závodní hráče tréninky tak, aby byl
zajištěn odpovídající počet hracích jednotek po celý rok, tzn.
zimní a
letní sezónu, minimálně dvě hrací jednotky týdně.
5/TK Šternberk poskytuje hráčům tenisové pomůcky, jako např. tenisové
míče, struny a podobně, vždy dle aktuální situace klubu.
6/Závodní hráč je povinen nastoupit k soutěžím družstev a okresním
přeborům, které organizuje ČTS dle rozpisu a nominace trenérů
jednotlivých družstev.
7/Trenéři jednotlivých družstev jsou povinni nahlásit navrženou sestavu
týmů nejpozději tři dny před termínem mistrovského utkání. Nominaci
konzultuje trenér s kapitánem družstva.
8/Hráči,
kteří netrénují s družstvem do kterého byli zařazeni, se
musí dostavit tři dny před mistrovským utkáním k nominačním zápasům
s určeným hráčem. Nominační zápasy proběhnou v rámci pravidelných
tréninků družstva.
9/Neomluvené absence hráčů na trénincích
důvodem k nezařazení hráče do sestavy.

a

nominačních zápasech jsou

10/Za organizaci zápasů jednotlivých družstev v soutěži je odpovědný
kapitán mužstva. Jedná se zejména o informovanost hráčů/rodičů/, správce
areálu, registrační průkazy, dopravu, zápis o utkání, kontrolu chování
hráčů a doprovodu, jednání se soupeři, dohledem nad regulérností zápasů a
dodržování pravidel ČTS. Po konzultaci s trenérem družstva může v průběhu
zápasu měnit nasazení hráčů dle aktuální situace /např. čtyřhra/. Odpovídá
také za administrativu jednotlivých zápasů a odeslání zápisu o utkání na
příslušné adresy ČTS.
11/V případě nepřítomnosti kapitána družstva zastupuje družstvo jmenovaný
zástupce kapitána družstva v plném rozsahu.
12/Tréninky TK Šternberk probíhají organizovaně po celý rok s výlukou
července a srpna. V těchto měsících si domlouvají případné tréninky hráči
/rodiče/ sami.

13/Cílem závodního hraní tenisu TK Šternberk je obsazení soutěží ČTS
družstev v kategoriích baby, mladších a starších žáků.
14/TK Šternberk podporuje účast všech závodních hráčů na individuálních
turnajích během celého roku. Náklady
na tyto turnaje si hradí každý
závodní hráč sám, nerozhodne-li VV TK Šternberk jinak.
15/Tato pravidla byla schválena na VV TK Šternberk dne 10.05.2012.
Mohou být měněna či doplňována VV TK Šternberk na základě hlasování o změně
podané trenéry, kapitány družstev a členy VV TK Šternberk.
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