
Interní pravidla KK Kraso Tachov z.s.	
• Platby	

Sportovec	

6.000,- Kč příspěvek na sezónu (tzn. v  hotovosti hospodáři oddílu předá 500,- 
měsíčně – hospodář příspěvky vždy odevzdá na KK Kraso Tachov z.s. a poté předá 
sportovci pokladní doklad s potřebnými náležitostmi).	

50,- Kč členský příspěvek na sezónu (tzn. v hotovosti hospodáři klubu předá v 
průběhu měsíce března 50,- - hospodář příspěvek vždy odevzdá na KK Kraso Tachov 
z.s. a poté předá sportovci pokladní doklad s potřebnými náležitostni).	

Startovné na závodech si hradí sportovec sám ve výši, která je určena oddílem, který 
závody pořádá. O tom, zda bude startovné zpětně proplaceno sportovci (např. z 
dotace,...) rozhodne výbor klubu. 	

Ostatní (nesportovec - člen)	

150,- Kč příspěvek na sezónu (tzn. v  hotovosti hospodáři klubu předá v  průběhu 
měsíce března 150,- Kč – hospodář příspěvek vždy odevzdá na KK Kraso Tachov z.s. 
a poté předá ostatnímu / nesportovci pokladní doklad s potřebnými náležitostmi).	

• Trénink	
Bruslení na ledě	

Sportovec dochází na trénink vždy včas a ve vhodném oblečení a s dostatečným 
předstihem, aby se před tréninkem stačil rozcvičit.	

Rodič či doprovod sportovce vchází se sportovcem do šatny, pomáhá sportovci 
s  oblékáním a poté se (společně se sportovcem) přesouvá k  ledové ploše, kde si 
sportovce převezme trenér.	

Rodič či doprovod sportovce se v době tréninku nezdržuje přímo u ledové plochy, 
nepokřikuje na sportovce a nesnaží se mu jakkoliv “pomáhat,” s výukou bruslení. V 
případě, že rodič / doprovod zůstane v době konání přímo u ledové plochy, tak svým 
jednáním nebude nikterak zasahovat do výuky.	

Sportovec má vždy připraveny pomůcky, které určí trenér (CD či USB disk s hudbou, 
padací kalhoty, aj.) a předměty pro svou potřebu (kapesníky, pití, náhradní rukavice 
aj.), aby v době konání tréninku se nemusel pro dané věci vracet do šatny a zdržovat 
tak výuku.	



Suchá příprava	

Sportovec dochází na trénink vždy včas a ve vhodném sportovním oblečení.	

Sportovec si na trénink nosí pití a pomůcky, které určí trenér (např. karimatka, 
švihadlo, spinner aj.).	

• Rozdělení družstev	
Rozdělení družstev provádí hlavní trenér po dohodě s ostatními trenéry.	

• Závody	
Na závody sportovec jede vždy v doprovodu vlastního trenéra (nevyžaduje-li situace 
suplování jiného trenéra, ale to vždy po dohodě s trenérem vlastním). Trenér je 
povinen sportovce před závodem rozcvičit a připravit na samotný závod. Rodič či 
doprovod sportovce nechá samotnou přípravu na trenérovi – sportovci pouze pomůže 
s oblékáním, česáním a obutím bruslí (pokud vše nezvládá již sportovec sám).	

V případě, že sportovec jede na závody v jiný termín, než v ten, kdy závody probíhají 
a v  daném městě závodu se rozhodne přespat i s trenérem, je sportovec povinen 
trenérovi uhradit náklady za ubytování (hotel, pension aj.).	

• Trénink s jiným (než vlastním) trenérem	

Pokud se sportovci naskytne možnost trénovat dočasně (např. soustředění, 
individuální hodina aj.) s  jiným trenérem, než s  vlastním ze svého oddílu, je 
sportovec povinen tuto skutečnost svému trenérovi oznámit, přičemž ten má právo 
vyjádřit se ve smyslu, zda je trénování s cizím trenérem možné či nemožné.	

Choreografie sportovci vytváří buď vlastní trenér nebo vybírá externího choreografa s 
nímž bude spolupracovat. Na výběru hudebního doprovodu a kostýmu na závody se 
domlouvá sportovec nebo rodič sportovce s vlastním trenérem s tím, že při volbě 
hudebního doprovodu a vhodného kostýmu má trenér vždy rozhodující slovo.	

• Informace o pojištění	
Sportovec není pojištěn oddílem krasobruslení KK Kraso Tachov z.s. proti úrazu 
způsobeném v době tréninku, ani před ním či po něm. Je doporučeno mít vlastní 
pojištění proti úrazu či škodě, jež může sportovec způsobit svým jednáním.	

!
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• Dodatek	
Podmínky pro výběr dětí do klubu	

Děti do oddílu KK Kraso Tachov z.s. vybírá vždy hlavní trenér KK Kraso Tachov z.s. 
a to po absolvování školičky bruslení či pokračující školičky bruslení v KK Kraso 
Tachov z.s., pod vedením trenérů z klubu KK Kraso Tachov z.s.. Bez absolvování 
základního kurzu bruslení nebude možno děti do krasobruslařského oddílu KK Kraso 
Tachov vybrat. Ve vyjímečných případech může být dítě vybráno mimo školičku 
bruslení, ale to pouze tehdy, je-li vybráno a přezkoušeno hlavním trenérem.	
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Rodič pomáhá svým chováním vytvářet pohodovou a přátelskou atmosféru v klubu, 
hlavně mezi dětmi a rozvíjet v nich sportovní chování a dále bude podporovat dobré 
vztahy mezi sportovci!	
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Interní pravidla vytvořena a schválena výborem klubu 29.12.2014. Platná od 
1.7.2015.


