
 

 

SK BADMINTON TÁBOR   libor.kaderavek@seznam.cz  

Třebízského 1250 , Tábor , IČO: 01507231  skbadmintontabor@seznam.cz 
  www.skbadmintontabor.cz   

 
        v Táboře dne :   30.5.2021 

 
Pravidla na sezónu 2021/2022 
 

Veškerá ekonomická pravidla, jejich plnění a případné změny podléhají schválení VV SK Badminton Tábor . 
Dále VV SK Badminton Tábor schvaluje jednotlivé nominace na turnaje a způsob, jak bude každá akce 
uhrazena. 
 
Tréninky : 
 
PONDĚLÍ  :   17:30 až 18:30  přípravka , U11  + mladší žáci U13 

             18:00 až 19:30     starší žáci U15 + junioři U17 ml. 

  19:30 až 21:00    dospělí + junioři U17 st. a U19 

STŘEDA   :    17:30 až 19:00  přípravka , U11 + mladší žáci U13  

18:30 až 20:00    starší žáci U15 + junioři U17 ml. 

19:30 až 21:00  junioři U17 st.  a U19  

20:00 až 21:00 dospělí +  HOBBY dosp.  

PÁTEK      :    20:00 až 21:30  dospělí + junioři U17a U19 + dospělí  - HOBBY 

 
Klubové příspěvky na sezónu 2021/2022 
          1.pol.  -  2.pol. -  čl.přísp. 
- dospělí          2.400  +  2.400  +  250,- Kč 
- dospělí (pátek)         1.400  +  1.400  +  250,- Kč 
- dospělí (pondělí)         1.400  +  1.400  +  250,- Kč 
- dospělí HOBBY (středa , pátek :  1 hod.)     1.700  +  1.700 
     
- přípravka a  U11         1.200  +  1.200  +  250,- Kč 
- žáci   U13 , U15        1.800  +  1.800  +  250,- Kč 
- junioři U17 , U19         2.000  +  2.000  +  250,- Kč 
 
- aktivní hl. trenér - 3.třídy, neaktivní členové (udržovací členský poplatek)           250,- Kč 
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- aktivní trenéři 3.třídy  a 4.třídy – dostanou odměnu na každé pololetí ( měsíc) , pokud odtrénují 
dané tréninky určené hl.trenérem  .  
Pokud trenér neodtrénuje min. 40% daných tréninků -  musí uhradit klubové příspěvky   .  
 
* poplatek 250,- Kč bude vybírán společně s klubovým příspěvkem za 1. pololetí a bude použit na 
úhradu nově zavedených licenčních poplatků stanovených ČBaS a JčBaS včetně manipulačních 
poplatků. 
 
Způsob placení: 
- příspěvky klubové 1. pololetí do 15. října 2021 / 2. pololetí do 15. února 2022 
- ostatní poplatky 1. pololetí do 15. října 2021 
 
Platba může proběhnout na účet klubu č. : 307 181 13 49 / 0800 , Česká spořitelna 
variabilní symbol – rodné číslo hráče , nebo hotově . 
 
Cestovné: 
Na tréninky klubu      3,- Kč (maximálně) 
Na turnaje       4,- Kč (maximálně) 
 
Řízení turnajů, vedení hráčů na turnajích – trenér mládeže : 
Oblastní turnaje 1000,- Kč/den 
Celostátní turnaje 1000,- Kč/den 
Mezinárodní turnaje (hrané v zahraničí) 1000,- Kč/den ,  
nebo odměna konkrétní Dohodou o provedení práce (trenér mládeže, řízení turnajů) 
Vrchní rozhodčí (domácí turnaje) odměna konkrétní Dohodou o provedení práce 
(hodinová odměna za přípravu, řízení, zpracování výsledků a závěrečné zprávy turnaje) 
 
Finanční odměny na turnajích, ceny, další: 
 

- věcné ceny zůstávají hráčům 
- finanční ceny za mládežnické turnaje hráč odevzdá klubu SK Badminton Tábor  – dále rozhodne VV 
SK Badminton Tábor 
- finanční odměny z grantů hráč odevzdává klubu SK Badminton Tábor  – dále rozhodne VV SK 
Badminton Tábor 
- finanční ceny za turnaje dospělých hráč odevzdá klubu SK Badminton Tábor  – dále rozhodne VV SK 
Badminton Tábor 
 
Turnaje oblastní: 
 

- družstva – všechny kategorie – klub hradí startovné 
- družstva  - všechny kategorie –  klub hradí míče  
- družstva žáků, KPDD II. třídy – hráči hradí  cestovné  (zajistí si dopravu na místo určení )  
- jednotlivci GP „C“ všech kategorií – klub hradí náklady trenéra , hráči si hradí – dopravu na turnaj , 
míče , startovné a stravu  
- jednotlivci GP „D“ mládeže  – klub hradí náklady trenéra , hráči si hradí – dopravu na turnaj , míče, 
startovné a stravu 
 
Turnaje celostátní: 
 

- MČR družstev žáků a dorostu – klub hradí nominovaným hráčům míče, startovné, ubytování a cestu 
- jednotlivci- GP A a GP B  – U13-U19 – klub hradí nominovaným hráčů ubytování, míče a startovné 
- jednotlivci - GP A a GP B  – U13-U19 – klub hradí nominovaným hráčů cestovné   
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- jednotlivci – dospělí – klub hradí nominovaným hráčům ubytování, míče  
- jednotlivci – dospělí – hráči hradí  cestovné   
- všechny celostátní turnaje, liga, MČR – klub hradí náklady nominovaným trenérům 
 
Turnaje mezinárodní – dospělí/mládež: 
VV SK Badminton Tábor  zváží potřeby jednotlivých hráčů a hráček a na základě žádostí bude tyto 
jednotlivě vyřizovat. Nominovaným trenérům hradí cestu a pobytové náklady. 
 
Tréninky: 
VV SK Badminton Tábor před začátkem nové sezony zveřejní časy tréninků na sezonu novou, složení 
jednotlivých tréninkových skupin, rozdělení trenérů, termínový kalendář a ekonomická pravidla. 
Mládež bude mít na každý trénink zajištěné péřové míče . 
 
Společná pravidla: 
- nominovaní hráči absolvují sportovní lékařskou prohlídku . 
- v soutěžích družstev nastupují hráči a hráčky v klubových dresech. 
- v soutěžích jednotlivců nastupují hráči a hráčky v klubových dresech. Případné výjimky, například z 
důvodu sponzorské pomoci na vybavení, musí schválit VV SK Badminton Tábor. 
- nominovaný trenér, vedoucí či hráč, který bude zodpovídat za daný turnaj, si v kanceláři SK 
Badminton Tábor   ( u předsedy SK  Ing. Kadeřávka )  vyzvedne všechny potřebné dokumenty a 
pomůcky. Do jednoho dne po návratu odevzdá na stejném místě dokumenty, pomůcky a výsledky. 
Zprávu z turnaje, krátký článek pro potřeby klubových internetových stránek a mediální prezentace, 
zašle nejpozději 24 hodin po akci emailem na adresu klubu skbadmintontabor@seznam.cz . 
- všichni hráči, trenéři, vedoucí jsou povinni šetrně zacházet se svěřeným materiálem, míči a podob- 
ně a zodpovídají za správnost údajů v předaných dokumentech. 
Za správnost používání těchto pravidel zodpovídá VV SK Badminton Tábor  a zároveň také 
nominuje  jednotlivé hráče, hráčky, trenéry a vedoucí na jednotlivé turnaje. 
 
 
           Ing.Libor Kadeřávek  

         předseda klubu 

 

 

 

 

 

 

  


