
Podmínky trénování závodních hráčů pro rok 2017 

 

Závodní hráči TK Milo Olomouc mohou využít pevného tréninkového plánu klubu, který bude trvale 

rezervovaný v klubovém rezervačním systému. 

Do pevného tréninkového plánu mohou být zařazeni pouze hráči registrovaní u ČTS za TK Milo 

Olomouc nebo hráči, kteří jsou uvedeni na soupiskách družstev TK Milo Olomouc v roce 2017. 

Tréninkový plán (tj. počet a rozvrh tréninkových jednotek, forma tréninku) bude stanoven po dohodě 

s hráčem/rodiči hráče, individuálním trenérem hráče a osobou pověřenou organizací tréninkového 

plánu.  

Individuálního trenéra si hráč/rodiče hráče volí po dohodě s osobou pověřenou organizací 

tréninkového plánu.  

 

Závodní hráč – člen 

 

● Je registrovaný u ČTS jako hráč TK MILO nebo hráč uvedený na některé ze soupisek družstev TK 

MILO 

● Je členem TK MILO (tj. má zaplacený členský poplatek ve výši 2 500,-Kč) 

● Neplatí poplatek za rezervaci a pronájem kurtu za tréninkovou jednotku uvedenou v pevném 

tréninkovém plánu 

● Cena jedné tréninkové jednotky s trenérem (60min) je 350,-Kč (děleno počtem hráčů na dvorci) 

● Veškeré platby za trénování budou hrazeny klubu (nikoli trenérům), a to: 

 1) bankovním převodem 35-7157740287/0100 (preferovaná možnost) 

 2) hotově účetní klubu ing. Romaně Koutné (tel. 776 679 095) 

 (Termíny plateb budou stanoveny po dohodě s účetní klubu.) 

● Má k dispozici 12 volných hodin týdně pro rezervace kurtu jako každý člen TK MILO: 

po–pá (8–16h):  5 hracích jednotek 

po–pá (16–20h): 3 hrací jednotky  

so–ne:   4 hrací jednotky 

Rezervace probíhá standardně přes klubový rezervační systém. Jako členové klubu navíc 

mohou hrát na dvorci kdykoli, není-li dvorec obsazen rezervací. 

 

Závodní hráč – nečlen 

 

● Je hráč registrovaný v klubu TK MILO nebo hráč uvedený na některé ze soupisek družstev TK 

MILO 



● Není členem TK MILO (tj. neplatí členský poplatek) 

● Platí poplatek 30,- Kč za rezervaci a pronájem kurtu, a to za každou tréninkovou jednotku uvedenou 

v pevném tréninkovém plánu. V případě skupinového tréninku platí tento poplatek všichni hráči. 

 

 

TRENÉŘI: 

 

Trenér klubový – placen klubem  

 

● Trénuje dle pevného tréninkového plánu pro závodní hráče (trenér i hráč zapsaní v plánu). 

● Odměna trenéra: tréninková jednotka (1h) = 350,-Kč. 

● Nemusí být členem TK MILO (ale může si členství koupit a využívat tak 12 volných hodin týdně 

pro rezervaci kurtu mimo pevný tréninkový plán). 

● Pokud je členem, může si koupit pevnou hodinu za 2000 Kč/h (duben-červen + září-říjen), a to na 

dvorce v areálu 2*, které nebudou obsazeny pevným tréninkovým plánem. 

● Má možnost zakoupit dotované míče. 

* V areálu 1 je možno trénovat pouze rekreační hráče, a to členy TK Milo Olomouc.  

 

Trenér hostující – placen hráčem  

 

● Trénuje dle pevného tréninkového plánu pro závodní hráče (trenér i hráč zapsaní v plánu). 

● Odměna trenéra za jednotku hraní je dle individuálního ceníku trenéra. 

● Musí být členem TK MILO (tj. musí mít uhrazen členský poplatek). 

● Musí zakoupit „košovné“ ve výši 5 000,- Kč. 

● Může využívat 12 volných hodin týdně pro rezervaci kurtu. 

● Může si koupit pevnou hodinu 2000 Kč/h (duben-červen + září-říjen) a to na dvorce v areálu 2, které 

nebudou obsazeny pevným tréninkovým plánem. 

 


