
 
 
   

       
 
 

T.J. Sokol Č.B. – oddíl badmintonu                                            
Roman Vokoun   tel.: 606 847 098  
                      e-mail :  sokol@seznam.cz                                      v Č.Buděj.  1.1.2018 
                                                                                                                                    a   11.8.2018 
 

                                                      ZZááppiiss  čč..  11//22001188 

                  OOddddíílloovváá  pprraavviiddllaa  pprroo  ssttaarrtt  nnaa  vvššeecchh  ttuurrnnaajjíícchh            
                                          v roce 2018  /2018-2019/  

 
1) Přihlašování na turnaje  

Na všechny turnaje je třeba se přihlásit e-mailem u předsedy oddílu 
a) MČR, GPA,GPB  – účast je na základě přímého postupu nebo postupu z GPC                                              
b)  V roce 2019 budou zřejmě turnaje otevřené o to více vzroste význam účasti na GPC  
c)  účast je na základě potvrzení přihlášky pořadatelem a se souhlasem předsedy klubu 
d)  Zásadně na tyto turnaje přihlašuje předseda oddílu nutno s ním konzultovat přihlášení 
e)  OPJ,GPC a GPD – účast je třeba nahlásit předsedovi klubu nejpozději do středy 

19:30 před turnajem. 
Vyplněná startovní listina bude k vyzvednutí v pátek na tréninku osobou zodpovědnou 
za tento turnaj (trenér nebo určený rodič).  
Před začátkem turnaje jsou hráči povinni se nahlásit u zodpovědného oddílového ve-
doucího / rodič / ,v sokolovně vedení turnaje  

f) Turnaje GPC otevřený, GPD a U11 mimo oblast – náklady se neproplácí 
Na tyto turnaje se každý hráč přihlašuje individuálně s vědomím předsedy 

g) Mezinárodní turnaje 
Na tyto turnaje se každý hráč přihlašuje individuálně, ale má povinnost o tomto infor-
movat nejpozději  14 dní předem předsedu klubu 

 
2) Proplácení nákladů spojených s turnaji  

Oddíl proplácí startovné za těchto podmínek: 
a) MČR, GPA – podmínkou pro placení je účast ve dvouhře nebo minimálně dvou disci-

plínách  
b) GPB – podmínkou pro proplacení je účast ve dvouhře 
c) U11 – podmínkou je účast na oblastních U13 a se souhlasem předsedy klubu, který 

rozhodne, zda je turnaj pro hráče přínosem. 
d) Mezinárodní turnaje – se souhlasem předsedy klubu 

 
Oddíl proplácí ubytování za těchto podmínek: 

e) MČR, GPA – podmínkou pro placení je účast ve dvouhře nebo minimálně dvou disci-
plínách – max. 400,-Kč os/noc 

f) GPB – podmínkou pro proplacení je účast ve dvouhře – max. 300,-Kč os/noc  
g) Mezinárodní turnaj – po předchozí domluvě s předsedou oddílu - max. 500,-Kč 

os/noc  
h) Ubytování se proplácí pouze vedoucímu, který je na turnaj určen 
i) Podmínkou proplácení poplatků je doklad od pořadatele a ubyt.zařízení    

Na nich uvedené IČO. Doklad nelze dopisovat jinou rukou.   
           j/   V případě nižší částky za nocleh se proplácí tato částka.   
3) Oblečení:  

Hráči, kteří mají oddílová trička a soupravy jsou povinni v nich reprezentovat oddíl na všech 
turnajích, pokud tím neporuší smlouvy s případnými osobními sponzory. Tuto skutečnost je 
třeba nahlásit vždy na začátku sezony předsedovi klubu. Hráčům, kteří nebudou dodržovat toto 
nařízení, může být odmítnuty finanční příspěvky viz bod 2. 
 

4) Ostatní 
Specifické případy lze řešit individuálně s předsedou klubu, ale vždy včas před turnajem. 
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Jeden z rodičů či vedoucích při výjezdu kamkoliv /mimo turnajů kde je možnost sledovat  
výsledky a průběh na tournamentsoftvaru/  má povinnost zaslat umístnění na turnaji našich  
mladých i s nějakou foto ,nejlépe na stupních vítězů v oddílovém oblečení předsedovi oddílu 
do neděle večer.  
 

5) Oddílové příspěvky .  
V roce 2018 bylo zaplaceno oddílem o 200.-  na člena více ,které stanovila TJ začátkem roku  
když už řada příspěvků byla zaplacena.  Oddíl proto stanovuje výši příspěvků takto :  
mládež  3 000.- kč sezona.   
 
 
 
   
 
 
 
Roman Vokoun (předseda klubu), členové Linda Janoštíková, Roman Janoštík 


