Zásady pro přidělování mládežnických tréninků v hale na Roztylech
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Počet tréninkových hodinodrah určených pro mládežnické tréninky za zvýhodněnou sazbu
(viz příloha, ceny jsou uváděny bez DPH) je 21, a to v termínech pondělí 16:00 – 20:00 a
pátek 17:00 – 19:00. Mládežnické tréninky budou účtovány ve snížené sazbě dle tabulky
(viz příloha).
Kluby, které hodlají čerpat dotaci v podobě snížení hodinové sazby dle tohoto dokumentu,
jsou povinny:
o doložit jména nejméně čtyř juniorů či žáků registrovaných v Českém svazu
curlingu (dále jen „ČSC“), kteří se budou tréninků účastnit, společně se jménem
trenéra (trenérů) III. nebo vyšší třídy, který bude tyto trénink vést. V případě, že
klub nemá registrované juniory či žáky v ČSC, je možné mu přidělit tréninky
pouze podmínečně do 31. 10. kalendářního roku. Do této doby je klub povinen
doložit splnění podmínek uvedených výše. Při nesplnění těchto podmínek budou
klubům tréninky odebrány.
o vést záznamy o účasti na trénincích a náplni tréninků vč. podpisu osoby
zodpovědné za tréninkovou jednotku. Tyto záznamy budou kluby povinni na
vyžádání předložit Juniorské komisi ČSC (dále jen „JK“).
V případě porušení těchto zásad příp. nedodržení režimu sazeb zvolených klubem, bude
dotace od ČSC za danou tréninkovou hodinu zrušena. Při opakovaném porušování těchto
zásad příp. nedodržování režimu sazeb, bude tento trénink v mládežnických časech
klubu odebrán.
V těchto termínech mají junioři a žáci vždy přednost, s výjimkou konání komerčních akcí
či oficiálních soutěží a technické přípravy na ně.
Kritérii pro rozdělení tréninkových hodin mezi kluby jsou: mládežnická členská základna,
účast týmů a jejich umístění v MČR juniorů a žáků, Poháru ČSC juniorů a žáků.
Kluby si tréninkové hodiny pro mládežnické týmy mohou za zvýhodněnou sazbu objednat
i ve volných termínech.
Zvýhodněná sazba za mládežnické tréninky objednané mimo termíny vyhrazené pro
tréninky juniorů a žáků: viz příloha.
Na dráze při mládežnickém tréninku musí být vždy přítomen alespoň jeden trenér III.
nebo vyšší třídy. Ve výjimečných případech může být trenér zastoupen vyškoleným
instruktorem (IV. třída) či osobou bez licence starší 18 let, jejich účast však zpětně
podléhá schválení JK. Pokud JK tyto osoby shledá jako nevhodné pro práci s mládeží
nebo pokud neúčast trenéra III. či vyšší třídy bude častější (bude chybět na více než 25%
tréninků za kalendářní měsíc), bude dotace od ČSC za danou tréninkovou hodinu zrušena.
Seznam pověřených trenérů a instruktorů je klub povinen k 1. září kalendářního roku
zaslat na sekretariát ČSC. Klub je povinen seznam v případě potřeby bezodkladně
aktualizovat. Trenér, instruktor či osoba bez licence starší 18 let se nesmí tréninku účastnit
jako hráč
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