♣

INTERNATIONAL TENNIS CLUB & SCHOOL™

Špeciálne pravidlá tenisového klubu a skoly / ďalej TK /
pre hráčov s registráciu v STZ
Preambula: Hráč TK registrovaný v STZ sa riadi pravidlami TK pokiaľ nie sú uvedené v špeciálnych
pravidlách pre registrovaných hráčov TK v STZ
VÝHODY PRE REGISTROVANÝCH HRÁČOV V TK

1.

Hráč, ktorý sa zúčastňuje väčšiny turnajov podľa termínovej listiny STZ (Slovenský tenisový zväz) má
nárok na sparing. zápasy zdarma po dohovore so svojim trénerom nášho klubu a objednaním na
t.č. 0944 992620 , 0917 161 259. Turnajová termínová listina sa nachádza na stránke www.etenis.sk alebo
www.zasportujsiopen.sk .
Kategórie hráčov – pre zaradenie hráča do určitej vekovej kategórie je rozhodujúci vek, ktorý dosiahne
v tom kalendárnom roku, v ktorom končí príslušná tenisová sezóna:
A) HTO do 8 rokov – turnaje jednotlivcov, Detský Davis Cup a Fed Cup
B) HTO do 10 rokov – turnaje jednotlivcov
- Detský Davis Cup a Fed Cup – oblastné kolo, regionálne kolo, finále v NTC
C) Mladšie žiactvo do 12 rokov – turnaje jednotlivcov kategórie A (najvyššia), B, C, D (najnižšia)
- Zimné a letné Majstrovstvá BA a následne Slovenska
- Medzinárodné turnaje ETA do 12 rokov
- Súťaž družstiev
D) Staršie žiactvo do 14 rokov - turnaje jednotlivcov kategórie A (najvyššia), B, C, D (najnižšia)
- Zimné a letné Majstrovstvá BA a následne Slovenska
- Medzinárodné turnaje ETA do 14 rokov
- Súťaž družstiev
E) Dorast do 18 rokov - turnaje jednotlivcov kategórie A (najvyššia), B, C, D (najnižšia)
- Zimné a letné Majstrovstvá BA a následne Slovenska
- Majstrovstvá Slovenska – mladší dorast 15-16 rokov
- Medzinárodné turnaje ETA do 16 rokov
- Medzinárodné turnaje ITF do 18 rokov
- Súťaž družstiev
F) Dospelí nad 18 rokov
G) Seniori nad 35 rokov

International tennis club & school™ | Púpavová 75| SK 841 04 Bratislava
Email: office@itcas.org | Recepcia : +421 944 992 620 | +421 917 161 259
International Tennis club & School is registered trademark

♣

INTERNATIONAL TENNIS CLUB & SCHOOL™

Hráči sú povinní reprezentovať svoj klub na turnajoch vo svojej kategórii, ktoré sú organizované v našich
strediskách a na ostatných turnajoch, ktoré im prioritne doporučil tréner.
2.

Zvýhodnená cena za dvorce pri individuálnych tréningoch v letnej sezóne ( od 15.04. do 14.10.) a v zimnej
sezóne (15.10. do 14.04.) viď aktuálny cenník.

3.

Zľava pre registrovaného hráča v TK umiestneného na oficiálnom rebríčku hráčov STZ na jednu tenisovú
sezónu ( tenisová sezóna začína 1.októbra predchádzajúceho a končí 30. septembra kalendárneho roku) je
nasledovná (nie priebežný rebríček):
I.miesto 90% zľava z aktuálnej mesačnej platby skupinového tréningu
II.miesto 80% zľava z aktuálnej mesačnej platby skupinového tréningu
III.miesto 70% zľava z aktuálnej mesačnej platby skupinového tréningu
IV.miesto 60% zľava z aktuálnej mesačnej platby skupinového tréningu
V.miesto 50% zľava z aktuálnej mesačnej platby skupinového tréningu
VI.miesto 40% zľava z aktuálnej mesačnej platby skupinového tréningu
VII.miesto 30% zľava z aktuálnej mesačnej platby skupinového tréningu
VIII.miesto 20% zľava z aktuálnej mesačnej platby skupinového tréningu
IX.miesto 10% zľava z aktuálnej mesačnej platby skupinového tréningu

4.

Hráči do 8 rokov nemusia byť registrovaní podľa súťažného poriadku STZ. Hráči od 9 rokov musia byť
registrovaní podľa súťažného poriadku STZ, ak sa chcú zúčastňovať oficiálnych turnajov STZ. Hráči
kategórie hobby, ktorí sa nezúčastňujú oficiálnych turnajov STZ nemusia byť registrovaní.

5.

Trénujúci hráči z iného klubu nemajú žiadnu z vyššie uvedených výhod.
Mesačnú cenu skupinového tréningu majú navýšenú o 10 % oproti domácemu hráčovi.

6.

Ako sa zaregistrovať v TK?
Postup: vyplniť nami opečiatkované a podpísané tlačivo – Žiadosť o individuálnu registráciu, ostatné
informácie na http://www.stz.sk/tlaciva , žiadosť o obnovu registrácie

7.

Ako prestúpiť z iného klubu?
Postup: podľa prestupového poriadku STZ je prestup možný v termíne od 20.októbra do 10. Januára, bližšie
info na www.stz.sk, domáce súťaže

8.

Ako sa prihlásiť na turnaj v SR, ETA, ITF ?
Postup: každý hráč s platnou registráciou v STZ požiada o pridelenie prihlasovacieho hesla vyplnením
formulára na stránke www.stz.sk, prostredníctvom ktorého sa môže prihlasovať na turnaje v SR cez systém
etenis.sk. Cez systém etenis.sk sa dá prihlasovať vo všetkých vekových kategóriách, okrem seniorov.
Všetci hráči musia mať platný IPIN (medzinárodné identifikačné číslo hráča), prostredníctvom ktorého sa
priamo dostanú na zoznam všetkých medzinárodných turnajov TE (Tennis Europe) 12, 14 a 16 rokov.
Bližšie info www.stz.sk sekcia International tournament alebo www.tenniseurope.org. V prípade nejasností
sa obráťte na trénera.
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1. POVINNOSTI TRÉNEROV A ZAMESTANCOV TK
- všetky činnosti a rozhodnutia musia vždy súvisieť s napredovaním hráčov (skvalitňovaním tréningového
procesu) a musia vychádzať zo vzájomnej spolupráce všetkých trénerov TK, rodičov a vedenia klubu
- tréneri, ktorí individuálne trénujú vrcholových hráčov reprezentujúcich TK musia organizovať hráčovi po
dohovore s rodičom :
- skupinový tréning
- individuálny tréning
- sparingový tréning
- kondičný tréning
- zúčastňovať sa v rozumnej miere turnajov – zápasov svojich hráčov, aby vedeli na čom treba najviac
popracovať ...
- organizovať množstvo a typy turnajov, ktoré má hráč absolvovať
- odporučiť rehabilitačný program ( masáže, plávanie, sauna, fyzioterapeut, odborné vyšetrenia, kontroly
u lekára)
- trénerom a zamestnancom, ktorí nebudú pracovať a spolupracovať v TK tímovo a v duchu klubu bude
ukončená spolupráca
- tréner je povinný spraviť dochádzku po skupinovom tréningu, kondičnom tréningu a krúžkoch na materských
a základných školách
- tréner je povinný zariadiť vyúčtovanie za dvorec po individuálnom tréningu
- tréner je povinný zabezpečiť za seba náhradu v prípade svojej neprítomnosti na tréningu
- zákaz používania klubových lôpt na individuálne tréningy
- zákaz fajčenia v tenisových areáloch a zákaz telefonovania počas tréningu
- tréner je povinný zistiť a nahlásiť dôvod pri dlhšej neúčasti hráča na tréningu ( dva tréningy
za sebou) vedeniu klubu a vyznačiť dôvod v dochádzke hráča nasledovne: CH- choroba, D- dovolenka, Tturnaj, X – nebol, / - bol. Pri dlhodobej neúčasti hráča je nutné prehodnotiť celú skupinu v čo najkratšom čase,
t.j. počet hráčov a mesačnú cenu.
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- o zaradení hráča podľa veku a výkonnosti do tréningovej skupiny s trénerom rozhoduje trénerská rada

3. POVINNOSTI HRÁČOV A RODIČOV
-každý hráč je povinný reprezentovať svoj klub. Osobný tréner určí prioritu turnaja a súťaže.
Zúčastňovať sa turnajov organizovaných klubom sa považuje za prioritu.
- poplatok za skupinové tréningy je splatný vždy do 15-teho v mesiaci, za mesiac, ktorý práve
prebieha
- výšku poplatku sa dozviete na poštovej poukážke, ktorú hráči dostanú od svojho trénera a do
mailu, ktorý nahlásil rodič v prihláške. Výška poplatku závisí od objemu tréningov, t.j. počet
kurtov, počet trénerov, počet hráčov, dĺžka hracieho času v letnej alebo zimnej sezóne. Šeky
letnej sezóny platia od 1.5. do 30.10. a šeky zimnej (halovej) sezóny platia od 1.11. do 30.4.
Poplatok je počítaný na 20 pracovných dní v mesiaci napriek tomu, že niektoré mesiace majú
viac pracovných dní. Tento bonus ( každý kalendárny rok v priemere 10 dní), ktorý nie je
počítaný, si TK uplatní v čase jediných prázdnin TK, ktoré sú každoročne na Veľkú noc
a v čase vianočných sviatkov (24.12. – 1.1.) a v prípade extrémne daždivých dní v letnej
sezóne.
- možnosti zaplatenia poplatku – prevodom z účtu
- platbou na pošte
- rodič je zodpovedný za zdravotný stav hráča a za prípadný úraz v čase pred a po tréningu,
sústredení, tenisového campu
- 50% zľava mesačného poplatku je možná iba v týchto prípadoch:
- 50 % zľava len pre dlhodobo chorého, vážne zdravotné dôvody doložené lekárskou správou
a hráčov, ktorí sa zúčastňujú v danom mesiaci viacerých turnajov STZ , t.j. viac ako 3 týždne
v jednom mesiaci (odkontrolovateľné na www.etenis.sk)
- počas celého roka si hráči platia plný poplatok za skupinové tréningy. Počas prázdnin je
možné vymeškaný objem odtrénovať pred alebo po dovolenke, t.j. zvýšením objemu napr.
doobeda aj poobede (dvojfázovo). Zvýšenie objemu je na šikovnosti trénera ako to celé
zorganizuje, aby objem za ktorý si hráč v danom mesiaci zaplatí aj odtrénoval.
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- hráč, ktorý nechodí bez ospravedlnenia alebo doloženia správy od lekára na skupinové
tréningy nemá nárok na žiadnu náhradu a musí zaplatiť svoje poplatky – ináč nemôže
pokračovať v tréningovom procese
- hráč, ktorý nemá zaplatený 1 mesiac
bez vysvetlenia (mailom alebo telefonicky) je vylúčený zo svojej tréningovej skupiny a má
pozastavenú činnosť v TK až do vyrovnania podlžnosti
- hráč (rodič) musí vždy nahlásiť pred tréningom svojmu trénerovi dôvod neúčasti na tréningu
- v prípade silného dažďa v letnej sezóne, tréner určí náhradný termín tréningu po dohode
s hráčmi, rodičmi. V prípade mierneho dažďa tréningy prebiehajú podľa rozvrhu, informujte
sa u svojho trénera telefonicky.
- ukončenie pôsobenia v TK a prestup je nutné oznámiť písomnou formou vedeniu klubu na
mail office@itcas.org 1 mesiac vopred
- hráč a rodič je povinný aktualizovať telefónne čísla a mail, ktoré uviedol vo svojej prihláške
do klubu a to písomne - mailom na vedenie klubu
- prihláška – vstupné tlačivo so základnými informáciami a poriadkom TK

Bratislava, 15.10.2015
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