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Pravidla a informace, které bychom chtěli rodičům předat:
1) tréninky (tělocvična, lyžařské tréninky - příprava lyží)
Tělocvičnu má každá skupina rozepsanou na stránkách. 1. - 3. skupina chodí každé úterý
do Sokolovny v Bukovici. Období listopad – prosinec 2018 bychom chtěli protáhnout ještě
na leden-únor 2019.
Lyžařské tréninky budou probíhat podle sněhových podmínek dle instrukcí na stránkách.
2) soustředění 2019 - organizace, pravidla rozpočtování a dotování
V roce 2018 byla téměř všechna soustředění dotovaná klubem (ze získaných grantů),
tedy pro rodiče za příznivé ceny, což nemusí platit další rok.
JVT 2019
1.- 3.sk. – společné soustředění, místo a termín trenéři upřesní
4. sk. – Brendy 8. - 12. 5. 2019
5. sk. - místo a termín trenéři upřesní
Cyklo 2019
1.-3. sk. – nebude (na základě dohody trenérů)
4. sk. – Žacléř, MTB + kolečkové lyže, termín upřesní Kristýna
5.sk. – bude upřesněno
LVT 2019 – společný pro všechny skupiny 23.-30.8.2019 (Mostek, Dolce?; kolce+MTB?)
PVT a ZVT 2019 – skupiny organizují samostatně (1.-3. sk. společně). 4. sk. plánuje
PVT v Tatrách pro užší výběr, u ZVT zvážíme nabídku chaty Havlovka.
- účast na soustředěních – výběr účastníků je plně v kompetenci trenérů skupin!
Důvody pro výběr: Splnění tréninkových cílů soustředění, kapacity ubytování, možnosti
trenérů
3) kalendář závodů – zima 2018-2019
Termíny závodů jsou uvedeny na stránkách jak v kalendáři, tak v kompletní termínovce.
Ke každému závodu budou vždy uvedeny konkrétní informace na stránkách (typ závodu,
jména trenérů jednotlivých skupin, způsob přihlašování, doprava). Neúčast na závodě
již přihlášeného závodníka (např. z důvodu nemoci) jsou povinni rodiče oznámit
ihned trenérovi, abychom připravili přesný počet lyží a předešli komplikacím při
prezentaci v místě závodu.
4) lyžařské závody – organizace na místě
Klub má určeného zástupce, který provádí prezentaci v místě závodu. Závodní lyže
připravují servisáci. Závodník se po příjezdu nahlásí u trenéra své skupiny a dále
se chová podle jeho instrukcí - společné projetí trati, odzkoušení závodních lyží,
předstartovní příprava… Instrukce podají a dotazy v místě závodu zodpoví primárně
trenéři jednotlivých skupin. Prosíme rodiče, aby se na ně obraceli.
5) cestovné (závody, tréninky, soustředění), pravidla vyplácení
Cestovné na tréninky je vypláceno dojíždějícím trenérům dle dohody.
Cestovné za dopravu na soustředění bude vypláceno při vyúčtování akce.
Cestovné za dojíždění na závody (s klubovou účastí – uvedeno vždy v kalendáři u
konkrétního závodu) budou vypláceny na konci roku 2018 (podzimní sezóna), v dubnu
2019 (zimní sezóna).
Pravidla pro výpočet: 1,-Kč/km za závodníka, účastníka, trenéra.

Prosíme řidiče, aby nám poslali na email informace o cestě, kam koho vezli, SPZ a typ
vozu, číslo účtu (pokud již tyto údaje nemáme z dřívějška). Nejsme schopni si sami vše
evidovat. Pokud nebudou poslány podklady pro výpočet cestovného, nebude vyplaceno.
6) trenéři - možnosti časové, rodinné, účast na závodech, soustředěních
Trenéři se účastní závodů nebo soustředění podle svých osobních/rodinných možností (ne
všichni vždy mohou jet). Zájemce o trenérství aktivně hledáme. Přijímání nových dětí
nechceme omezovat, ale jsme limitování trenérskou a organizační kapacitou. Z toho
důvodu budeme provádět výběr dětí nejen na soustředění, ale je potřeba si individuálně
probrat i smysl členství pasivních či nespolupracujících členů.
7) zdravotní sportovní prohlídky
Platí povinnosti každoroční sportovní prohlídky dětí.
Vyžadujeme od rodičů informace o aktuálním zdravotním stavu dětí, alergiích, popř.
seznam léků, které nemají být dětem podávány!!
8) převzetí odpovědnosti
Upozorňujeme rodiče, že za dítě přebíráme odpovědnost pouze v místě a čase tréninku.
Cesty na trénink a z tréninku jsou na zodpovědnost rodiče. (Diskuse, zda bude nutné
vyžadovat podpis formuláře.)
9) motivace k účasti na závodech
Účast dětí na závodech (pořádaných Svazem lyžařů) souvisí úzce s výší získaných grantů.

Finance z krajského svazu lyžařů: osobostarty 100,- krajské závody a 200,- český pohár.
Např. MŠMT pravidla jsou taková (závodník musí splnit účast na 6 závodech pořádaných
svazem):
- Nezávodící 6-23 let, trénující 1x týdně – 1000,- (částka je dotace na rok za člena)
- Závodící 6-10 let – 2000,- Závodící 11-16 let – 3000,- Závodící 17-23 let – 2000,10) SPORTOVKOVÉ VÁNOCE 2018 – termín bude ještě upřesněn!!
Hlavní organizátor Káťa Boučková. Instrukce pro děti a rodiče budou na stránkách.

Kontakty:
Jan Pohl – 608 476 058 – předseda, rozhodčí, trenér 3. skupina
Helena Pohlová – 777 606 649 – papíry, trenér 1. skupina
Andrea Michálková – 777 013 182 – pomocný trenér 1. skupina
Katka Brátová – 608 646 534 – trenér 2. skupina
Katka Boučková – 728 832574 - trenér 2. skupina
Nikola Řezníčková – 603 968 589 - trenér 3. skupina
Kristýna Šretrová - 605 591 526 – trenér 4. skupina
Jana Meierová – 731 412 000 – trenér 4. skupina
Pavel John – 739 097 905 – pomocný trenér, rozhodčí
Marie Hornychová – 608 120 193 – pomocný trenér (soustředění)
Míra Hornych – pomocný trenér (soustředění)
Matěj Brát – 608 552 136 – trenér 5. skupina
Aleš Morávek – 602 411 708 – trenér 5. skupina
Josef Havlíček – 724 768 090 - rozhodčí

