
PRAVIDLA  
 

Povinnosti klubu, trenéra 

Klub zajistí vhodné tréninkové prostory a materiální vybavení – tréninkové pomůcky, míče, dresy. 

Klub zajistí kvalifikovaného trenéra, který si případně zajistí vhodného asistenta (může být i z řad rodičů). 

Klub před každou sezónou vytvoří tréninkové skupiny s ohledem na věk, výkonnost hráček a zajistí odpovídající počet 

tréninkových jednotek pro každou věkovou kategorii s ohledem na finanční náročnost pronájmu tělocvičen. 

Klub podle aktuálních možností zajistí v kategorii minižactva a žactva účast ve dvou soutěžích, čímž zajistí dostatečný herní 

prostor pro hráčky s ohledem na jejich výkonnost. Lze využít i možnosti hostování do jiného klubu. 

Klub má uzavřenou úrazovou pojistku na základní krytí, doporučujeme rodičům uzavření vlastní úrazové pojistky s dostatečným 

finančním krytím pro hráčky. 

Klub bude pravidelně o činnosti a případných změnách rodiče informovat – dle situace ústní či písemnou formou, 

prostřednictvím trenéra. Veškeré organizační informace naleznete na webových stránkách klubu – www.hbbasket.cz. Rodiče 

nových hráček se s trenéry a vedením klubu mají možnost seznámit na turnaji Nadějí. 

Trenér se pravidelně a včas dostaví na každou tréninkovou jednotku. V případě své nepřítomnosti za sebe zajistí náhradu, 

pokud to z technických důvodů nebude možné, bude trénink zrušen. V takovém případě bude hráčky / rodiče a školní družinu 

včas informovat prostřednictvím SMS.  

Povinností trenéra je připravit a provést tréninkové jednotky tak, aby bylo družstvo připraveno na mistrovská utkání. Kromě 

vlastní sportovní přípravy trenér svým chováním a přístupem vychovává hráčky k zásadám hry „fair play“, slušnému chování a 

vystupování, motivuje je a posiluje jejich morální vlastnosti a funguje jako jejich vzor. 

Trenér svým zodpovědným přístupem vede utkání k vítěznému konci, nedopustí se nevhodného chování k rozhodčím, 

soupeřům, divákům a taktéž toto chování nedopustí u svých hráček. 

Trenér se k hráčkám chová slušně, vyvaruje se hrubým nadávkám, úmyslnému ponižování, diskriminaci hráček a jinému 

nevhodnému chování. Pokud má rodič výhrady k chování trenéra, konzultuje tuto situaci s trenérem samotným nebo se může 

obrátit na statutárního zástupce klubu Hanu Brejlovou nebo kteréhokoliv člena předsednictva spolku. 

Kontaktní informace jsou uvedeny na webových stránkách klubu – www.hbbasket.cz.  

Povinnosti rodičů / zákonných zástupců 

Rodiče se zavazují uhradit stanovené příspěvky na každou sezónu podle pokynů a informací vedení klubu, které obdrží na 

začátku každé sezóny. Termín úhrady příspěvků je zpravidla stanoven do 15. listopadu dané sezóny. V individuálních případech 

je možné, za předpokladu souhlasu předsednictva, nastavit splátkový kalendář plateb. Hráčky ve školních přípravkách hradí 

příspěvky na každé pololetí školního roku.  

Rodiče ve spolupráci s trenérem dbají na pravidelnou účast hráčky na tréninku a utkání. Omluva neúčasti na tréninku probíhá 

formou SMS zaslanou trenérovi, účast na utkání probíhá formou nominace a jejím potvrzení.  

Rodiče ve spolupráci s trenérem řeší případné problémy zdravotního, školního, rodinného a osobního charakteru. 

Rodiče na začátku každé sezóny (při příjezdu na soustředění), podepisují souhlas s volným pohybem hráček na akcích klubu a 

dopravou na utkání. Rodiče jsou povinni informovat klub v případě, že je hráčka neplavec. 

V případě, že hráčka hraje soutěže organizované ČBF, je nutné, aby rodiče na vlastní náklady zajistili zdravotní prohlídku u 

sportovního lékaře, a to před každou sezónou. Lékařskou zprávu spolu s dokladem o úhradě, hráčka odevzdá trenérovi vždy do 

listopadu každé sezony. 

 

 

http://www.hbbasket.cz/


Členství v klubu, licence, výchovné, příspěvky 

Každý zájemce o členství v klubu má k dispozici jednoměsíční zkušební dobu. Pokud po zkušební době buď hráčka ukončí své 

působení v klubu, nebo se plnohodnotně zapojí do jeho činnosti. V tom případě odevzdá vyplněnou a podepsanou (rodiči 

případně zákonným zástupcem) přihlášku, stává se členem klubu BK HB BASKET (HB Basket). 

Údaje uvedené v přihlášce jsou vedeny v matrice klubu.  

Hráčkám, které se od kategorie minižactva zapojí do soutěží organizovaných ČBF, bude vystavena hráčská licence, která je 

opravňuje v těchto soutěžích nastoupit. Hráčkám bude tato licence vystavena formou přihlášky ČBF. Tímto okamžikem klub HB 

Basket získává dle řádů ČBF a v jejich rozsahu stanovené dispozice k hráčským právům hráčky.  

V případě přestupu do jiného klubu, bude od nového klubu požadováno dle přestupových řádů ČBF finanční vyrovnání, tzv. 

výchovné, které hradí buď nový klub, nebo rodiče. Výši výchovného lze upravit dohodou mezi mateřským klubem (HB Basket) a 

novým klubem (či rodiči). O případné úpravě výše výchovného rozhoduje předsednictvo spolku. 

V případě, že hráčka ukončí činnost v klubu v průběhu sezony, nebudou ji vráceny příspěvky na danou sezonu.  

Pokud hráčka vstoupí do klubu v průběhu sezony, výše příspěvků je stanovena s ohledem na dobu do konce sezóny.   

Povinnosti hráčky, trénink, životospráva, hráčská etika 

Hráčka se pravidelně a zodpovědně účastní všech tréninkových jednotek, utkání, turnajů a jiných akcí, pokud jí to dovolí 

zdravotní stav. V případě nemoci či zranění omlouvají nepřítomnost rodiče nebo zákonní zástupci hráčky trenérovi pomocí SMS 

zprávy nebo emailem s informací o délce léčení. V případě neúčasti hráčky z jiných důvodů v omluvě je nutné uvádět důvod 

nepřítomnosti. Dlouhodobě opakovaná neúčast na trénincích bez omluvy, či v případě neopodstatněných důvodů pro neúčast, 

může vést k vyloučení z utkání. Tuto situaci bude trenér nejprve řešit s rodiči, v případě přetrvávání nedostatečné docházky, 

může dojít až k vyloučení hráčky z klubu. 

Hráčka se dostaví na trénink včas tak, aby byla schopna zahájit trénink v určený čas. Pozdní příchod omlouvá zasláním SMS 

trenérovi. Velmi důležité je dodržování časového harmonogramu na všech akcích, které HBB pořádá.  

Během tréninku a utkání hráčka plní pokyny stanovené trenérem, každá za sebe s maximálním úsilím a nasazením. Pokud 

hráčka nebude dostatečně „pracovat“, bude svým chováním narušovat přípravu družstva, či průběh utkání, může dojít po 

dohodě s rodiči až k jejímu vyřazení z klubu. 

Hráčka za účasti rodičů (zákonných zástupců) dodržuje životosprávu. Dostatek správné výživy, pitný režim, dostatek spánku. Pití 

alkoholu, kouření cigaret, či užívání jiných návykových látek je neslučitelné se sportem. Při porušení těchto pravidel (zejména 

na akcích pořádaných klubem) bude stanoven po dohodě s rodiči hráčce trest, v případě opakování bude vyloučena z klubu. 

O vyloučení hráčky z klubu HBB rozhoduje předsednictvo spolku. Rodič (zákonný zástupce) je o této skutečnosti vždy 

informován. Dojde-li k vyloučení, zaniká jakýkoliv nárok na vrácení příspěvků v dané sezóně. 

Hráčka se při všech akcí, kterých se s klubem účastní, bude chovat podle zásad slušného chování – zdravit, pomáhat mladším 

spoluhráčkám, starším osobám. Zcela nepřípustné je poškozování zařízení sportovních hal, tělocvičen a šaten, hráčka vždy dbá 

na udržování pořádku. V případě vzniku škody je náhrada požadována po hráčce (resp. rodičích / zákonném zástupci), která ji 

způsobila. Každá hráčka odpovídá v neuzavřených prostorech za svůj majetek (šperky, mobily apod.). Klub případné ztráty 

neproplácí.   

Každá hráčka je vizitkou svého klubu a je v zájmu nás všech – spoluhráček, trenérů a trenérek, rodičů, představitelů a přátel 

klubu, aby neutrpěla dobrá pověst, kterou jsme si již v českém basketbalovém prostředí vybudovali. 

 

V Praze 1.1.2018 

 

         …..…………………………………………………………………….. 

         Hana Brejlová, předsedkyně BK HB Basket, z.s. 

 


