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HLAVNÍ PARTNER KLUBU 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vnitřní předpis - Klubová pravidla 
Rok 2020 

(platná v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020) 
 

1. 1. 2020, Český Krumlov 
 

VV SKB Český Krumlov se začátkem nového školního roku zveřejní časy tréninků, složení jednotlivých tréninkových skupin, rozdělení 
trenérů, termínový kalendář a podmínky pro účasti na turnajích. Členské příspěvky se nově platí na období celého kalendářního roku, tj. od 
1. 1. do 31. 12., přičemž nově příchozí členové z letních náborů platí první rok příspěvek na období září až prosinec daného roku. SKB Český 
Krumlov pro všechny klubové tréninky zajišťuje a hradí sportovní halu. Na tréninky mládeže, krajského a ligového družstva a přípravu TOP 
skupiny klub přispívá na trenéra, dodává míče a přispívá vybraným hráčům a hráčkám na cestu.  

 

Rozdělení do skupin podle věku a výkonnosti: 

 

kategorie PŘÍPRAVKY    kategorie ŽÁCI I 

kategorie ŽÁCI II     kategorie JUNIOŘI 
kategorie DOSPĚLÍ      kategorie PÁTEČNÍCI (HOBBY) 
 

TOP SKUPINA: 

 
Hráči, kteří svojí kvalitou a tréninkovou pílí dávají jasně najevo zájem o špičkové výsledky a chtějí 

se prosadit na celostátní a mezinárodní scéně, jimž klub nabízí dle individuální domluvy nadstandardní 
tréninkové možnosti také v dopoledních časech a o víkendech nad rámec standardních klubových tré-
ninků.  

 

Tréninky: 
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Pondělí TOP SKUPINA    Žáci I a II 
OTP* + vybraní 
dospělí, junioři a 

žáci klubu 
       

Úterý TOP SKUPINA   Přípravka Žáci I Žáci II 
Junioři,  

dospělí, OTP*    

Středa TOP SKUPINA    
Vybraní hráči 

klubu            

Čtvrtek TOP SKUPINA     Žáci I Žáci II 
Junioři, 
Dospělí     

Pátek TOP SKUPINA   Přípravka Žáci I + Žáci II 
(výběr) Pátečníci (hobby)     

Sobota TOP SKUPINA – dle plánu společné řízené tréninky trenérem nebo individuální tréninky 

Neděle 
TOP SKUPINA – dle plánu společné řízené tréninky 

trenérem nebo individuální tréninky  

Vybraní hráči OTP 
JČ + Vybraní hráči 

klubu 

Badminton 
pro veřejnost 
17:30-19:30 

    

* OTP – Oblastní talentová příprava - regionální tréninkové centrum mládeže zřizované Jihočeským badmintonovým svazem; 

Hlavní trénink je v pondělí. V úterý a neděli je možnost doplňujícího druhého tréninku v rámci standardních klubových tréninků. Určeno pro 
vybranou skupinu hráčů z JČ kraje.  
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Přihlášky a aktualizace členské základny 

 
Noví členové mají povinnost odevzdat vyplněnou přihlášku a související formuláře do 1 měsíce od 
započetí docházky. Tyto dokumenty obdrží na tréninku od klubových trenérů. Stávající členové klubu 
budou VV nebo trenéry 1x za rok vyzváni k vyplnění formulářů aktualizace členské základny.  

 

Členské příspěvky na rok 2020 (1. 1. – 31. 12. 2020) 

 
Noví členové – mládež, pouze prvně příchozí (období září až prosinec) 1.000,- Kč 
Přípravky – ročník narození 2010 a mladší     3.500,- Kč** 
Žáci – ročník narození 2006 – 2009      4.000,- Kč**  
Junioři – ročník narození 2002 - 2005     4.000,- Kč**  
Dospělí – ročník narození 2001 a starší     4.000,- Kč**  
Hobby hráči („pátečníci“)       2.800,- Kč 
Aktivní trenéři, ostatní členové (udržovací členský poplatek)     500,- Kč 
 
Členské příspěvky budou hrazeny na základě klubem vystavené faktury, která bude obsahovat kon-
krétní platební údaje vč. variabilního symbolu. Faktury budou rozeslány e-mailem na jednotlivé členy 
do 31. 1. daného roku se splatností 14 dnů. Po předchozí dohodě s VV klubu je platbu možné rozložit 
do dvou splátek, přičemž splatnost druhé splátky je 31. 3. daného roku. 
 
V případě členství dvou a více sourozenců (v kategoriích přípravek, žáků, juniorů) mají sourozenci 
nárok na slevu z ročního příspěvku ve výši: 
Dva sourozenci – sleva na jednoho 500,- Kč 
Tři sourozenci – sleva na jednoho 1000,- Kč.  
(sleva se nevztahuje na Nové členy, kteří platí příspěvek na období září – prosinec) 
 
Složení tréninkových skupin je k dispozici na stránkách klubu www.badmintonckrumlov.cz.  
 
** Částka obsahuje administrativní poplatek za hráčskou licenci ČBaS ve výši 200,- Kč. 
 

Minimální počet týdně garantovaných tréninků dle tréninkových skupin - školní 
rok 2019/2020 (na školní rok 2020/2021 budou počty tréninků potvrzeny až po 
dohodě s Pro-Sport ČK před jeho zahájením). 

 
Přípravky, Žáci I        2 tréninky 
Žáci II, Junioři         3 tréninky  
Dospělí           2 tréninky 
Pátečníci         1 trénink 
 
Součástí tréninkového procesu je i účast dětí alespoň na 2 krajských turnajích bodovaných Českým 
badmintonovým svazem v podzimní části a alespoň 2 turnajů v jarní části sezóny (platí pro kategorie 
U13, U15, U17 a U19). Účast na turnajích nelze vyžadovat, je dobrovolná, nicméně prosíme ro-
diče/hráče, aby se alespoň čtyř turnajů za sezónu zúčastnili. Účast na turnajích a žebříčkové postavení 
našich svěřenců nám jednak mohou pomoci při získávání finančních prostředků od Kraje a MŠMT, 
především se ale jedná o nedílnou součást komplexního vývoje dítěte jako mladého sportovce.  
Pro kategorii Přípravek (U11) jsou k dispozici turnaje zejména v druhé polovině školního roku. 
 

 

Cestovné:  
 

Na turnaje (schvaluje VV SKB Český Krumlov)    4,- Kč (maximálně) 
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Řízení turnajů, vedení hráčů na turnajích:  
 
 

Vedení hráčů - trenér - krajské turnaje:      500,- Kč/den 
Vedení hráčů – trenér - celostátní turnaje:     700,- Kč/den 
Vedení hráčů – trenér - mezinárodní turnaje v zahraničí - trenér:  800,- Kč/den 
 
Vrchní rozhodčí + příprava turnaje (domácí turnaje) odměna prostřednictvím DPP podle konkrétní  
činnosti (příprava, řízení, zpracování výsledků, závěrečná zpráva, ...) 
 
Řízení turnaje – pomocník (pouze „match control“)   500,- Kč/den 
 
Další – pro rozhodčí a lidi, kteří turnaj řídí, zajistí klub přiměřené občerstvení. 
 

Finanční odměny na turnajích, ceny, další: 

 
- věcné ceny získané na turnajích zůstávají hráčům,  
- finanční odměny za výsledky na turnajích a finanční příspěvky (tj. veškerá podpora od ČBaS 

případně jiných institucí, která je podmíněna výsledky a umístěním na žebříčcích) se dělí ná-
sledujícím způsobem. 80% částky zůstává hráči, 20% zaplatí hráč klubu na základě klubem 
vystavené faktury.  

 

TURNAJE KRAJSKÉ ÚROVNĚ: 
 

Nominace a přihlašování: 

 
- hráče na turnaj přihlašuje pouze klub, 
- nominaci provádí trenéři SKB Český Krumlov, avšak nominační kritéria jsou dána platným Roz-

pisem soutěží JčBaS, 
- na všechny mistrovské turnaje krajské úrovně (GPC, GPD, OPJ, KPDŽ, KPDDo a KPDD) bude 

s dostatečným předstihem před turnajem nominovaným rozeslána prostřednictví informačního 
emailu nominace, 

- hráč (nebo jeho zákonný zástupce) je povinen na nominaci odpověď podle pokynů v nominaci 
– zúčastním / nezúčastním, 

- nominační kritéria: tréninkové úsilí, docházka, výkonnost, chování, zdravotní stav a spolupráce 
s klubem.  

 

Klub nominovaným hráčům na turnajích zajišťuje a hradí: 

 
- zajišťuje s pomocí rodičů (odborné) vedení a dozor po celou dobu konání turnaje, 
- zajišťuje a hradí trenéra (pokud to vytížení trenérů dovolí), 
- zajišťuje a hradí badmintonové míče, 
- hradí startovné na KPJ družstev. 

 

Hráči si zajišťují: 

 
- zajišťují a hradí dopravu na turnaje, 
- hradí startovné, 
- zajišťují a hradí stravu. 

 
 

mailto:radek.votava@mybox.cz
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TURNAJE CELOSTÁTNÍ ÚROVNĚ: 
 

Nominace a přihlašování na turnaje celostátní úrovně: 

 
- hráče na turnaj přihlašuje pouze klub, 
- nominaci provádí trenéři SKB Český Krumlov, avšak nominační kritéria jsou dána platným Roz-

pisem soutěží ČBaS, 
- na všechny mistrovské turnaje celostátní úrovně (GPA, GPB, MČR, MČRDŽ a MČRDDo) bude 

s dostatečným předstihem před turnajem nominovaným rozeslána prostřednictví informačního 
emailu nominace 

- hráč (nebo jeho zákonný zástupce) je povinen na nominaci odpověď podle pokynů v nominaci  
zúčastním / nezúčastním se, 

- nominační kritéria: tréninkové úsilí, docházka, výkonnost, chování, zdravotní stav a spolupráce 
s klubem.  

 

Klub nominovaným hráčům na turnajích zajišťuje a hradí: 

 
- zajišťuje ve spolupráci s rodiči odborné vedení a dozor po celou dobu konání turnaje, 
- zajišťuje a hradí trenéra (pokud to vytížení trenérů dovolí), 
- zajišťuje a hradí ubytování,  
- zajišťuje a hradí badmintonové míče, 
- zajišťuje a hradí startovné na turnajích GPA a GPB, MČR družstev a jednotlivců. 
- zajišťuje a přispívá cestu. 

 

Hráči si zajišťují a hradí: 

 
- zajišťují a hradí stravu, 
- v případě cesty autem každý hráč přispívá n cestu částkou 0,50 Kč za ujetý kilometr. 

 

MEZINÁRODNÍ TURNAJE: 
 

- skladbu turnajů a vhodnost účasti hráčů na jednotlivých mezinárodních turnajích vč. nominací 
určují trenéři klubu ve spolupráci s hráči a s ohledem na jejich individuální tréninkové a turna-
jové plány, 

- hráče na mezinárodní turnaje přihlašuje pouze klub, 
- na každý mezinárodní turnaj připravují trenéři samostatnou kalkulaci, kterou posuzuje a schva-

luje předseda, případně VV SKB Český Krumlov, 
- hlavním kritériem je tréninková píle na klubových trénincích a spolupráce s klubem. 

 

REPREZENTAČNÍ AKCE: 
 

- je-li hráč reprezentačním trenérem nominován na reprezentační akci (soustředění, turnaj, …), 
je povinen tuto skutečnost oznámit hlavnímu klubovému trenérovi, 

- potvrzení účasti na reprezentační akci hráč provede ve spolupráci s hlavním klubovým trené-
rem, 

- v případě finanční spoluúčasti hráče na reprezentační akci se klub pokusí hráči uhradit část 
vzniklých nákladů. V takovém případě hlavní trenér připravuje samostatnou kalkulaci, kterou 
posuzuje a schvaluje předseda, případně VV SKB Český Krumlov, 

- hlavním kritériem je tréninková píle na klubových trénincích a spolupráce s klubem. 
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AKCE NEORGANIZOVANÉ KLUBEM 
 

- plánuje-li se hráč / člen klubu zúčastnit tréninků mimo klub, trenérské činnosti mimo klub, 
exhibičního utkání, benefiční akce či jiné akce související s badmintonem, je hráč povinen tuto 
skutečnost oznámit hlavnímu klubovému trenérovi,  

- potvrzení účasti na akci hráč provede ve spolupráci s hlavním klubovým trenérem. 
 

EXTRALIGA: 
 

Klub hráčům na utkáních extraligy zajišťuje a hradí: 

 
- zajišťuje a hradí startovné, míče, ubytování, cestu, dresy.  
- další je řešeno individuální smlouvou mezi klubem a hráči extraligového družstva. 

 
 

SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO ÚČASTNÍKY TURNAJŮ: 
 

 
- pokud je mají k dispozici, nastupují v soutěžích družstev hráči a hráčky v klubových dresech, 
- pokud je mají k dispozici, nastupují v soutěžích jednotlivců hráči a hráčky v klubových dresech. 

Případné výjimky (například z důvodu sponzorských smluv) musí schválit VV SKB Český 
Krumlov, 

- pokud mají k dispozici, nastupují na zahájení turnaje, zápasu a vyhlášení výsledků v klubových 
dresech,  

- nominovaný trenér, vedoucí či hráč, který bude zodpovídat za daný turnaj (dále jen vedoucí), 
si v kanceláři SKB Český Krumlov (Sportovní hala, Chvalšinská 11, Český Krumlov) v týdnu 
před turnajem vyzvedne všechny potřebné dokumenty a pomůcky,  

- svěřené dokumenty, pomůcky a výsledky odevzdá vedoucí na stejném místě nejpozději násle-
dující den po skončení turnaje,  

- nejpozději následující den po skončení turnaje vedoucí zašle krátký článek a fotodokumentaci 
z turnaje (společné foto skupiny, foto z vyhlášení, foto s logy sponzorů – vždy v dobrém rozli-
šení pro tisk, minimálně 1MG pro potřeby klubových internetových stránek a mediální prezen-
tace, a to na e-mail radek.votava@mybox.cz (Radek Votava) a v kopii na e-mail janacekju@se-
znam.cz (Jaromír Janáček), 

- všichni hráči, trenéři a vedoucí jsou povinni šetrně zacházet se svěřeným materiálem, míči a 
podobně a zodpovídají za správnost údajů v předaných dokumentech, vzorně reprezentovat 
klub a chránit dobré jméno a pověst klubu. 
 

 

TRÉNINKY – TOP SKUPINA 
 

 
Talentovaní a dobře trénující hráči, kteří mají o badminton větší zájem a chtějí na sobě pracovat in-
tenzivněji, mají šanci připravovat se v klubu také nad rámec výše uvedených garantovaných tréninků 
konaných v pevně stanovených hodinách (viz výše). Pro tento účel mohou být zařazeni do tzv. top 
skupiny. Členství v top skupině zahrnuje mj. možnost připravovat se v ranních a dopoledních hodi-
nách či individuální tréninkový plán pro hráče. Členství v top skupině je podmínkou pro to, aby se 
hráč mohl připravovat nad rámec klubem garantovaných tréninků. O možnosti tréninků navíc v rámci 
top skupiny rozhoduje VV ve spolupráci s trenérskou radou s přihlédnutím k níže uvedeným podmín-
kám. 
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Podmínky zařazení do top skupiny: 
- pravidelná účast a plné nasazení na standardních klubových trénincích, 80% a více 
- pravidelná účast na turnajích, na něž klub hráče nominuje,  
- pravidelná účast a plné nasazení na trénincích v rámci top skupiny 
- cena 500,- Kč/měsíc (částka 500,- Kč je paušální a zůstává ve stejné výši i v případě, že se hráč ve 
skupině nepřipravuje celý měsíc a i v případě, že se neúčastní všech tréninků top skupiny).  
 
Hráči zařazení do top skupiny mohou zároveň získat mimořádnou podporu na mezinárodní turnaje, 
např. ve formě finančního příspěvku na mezinárodní soutěže, jichž se hráč zúčastní. Podmínkou pro 
obdržení mimořádné podpory (její formy a výše se mohou individuálně lišit) je předložit VV trénin-
kový plán a plán turnajů, kde budou mj. uvedeny cíle hráče na nadcházející období, typ a počet tré-
ninků týdně/měsíčně. VV tento plán ve spolupráci s trenérskou radou posoudí a rozhodne o případ-
ném udělení, formě a výši podpory. Plán turnajů a přípravy se předkládá dvakrát ročně – k 1. pro-
sinci na období 1. 1. – 30. 6. a k 1. červnu na období 1. 7. - 31. 12. Případnou podporu hráči obdrží 
vždy na konci období. 
 

 
 
 

Radek Votava 
předseda klubu 
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