Hokejový klub
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Sezona 2019/2020
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1. Kategorie:

1.1. Obecná pravidla:

Muži
Ženy
Starší žáci
Mladší žáci
5. třída
4. třída
3. třída
2. třída
Školička Bruslení

 Financování mládežnických oddílů probíhá tak, že klub HC Uničov
průběžně platí z příspěvků členů, dotací města Uničov, Olomouckého
kraje, MŠMT a ČESKÉHO HOKEJE (dále ČH) nutné výdaje.(nutnými
výdaji se rozumí výhradně tyto náklady):
o Registrace a poplatky pro ČH
o Pokuty pro ČH

o Rozhodčí pro ČH
o Autobusy na mistrovská utkání, Orlíkbus (využivá se pro
kategorie do 16 hráčů pro dopravu na utkání.)
o Pro soutěže hrané na stadionech v rámci Olomouckého kraje
je doprava vlastní
o Odměny trenérů
 Další financování jednotlivých kategorií bude již probíhat plně v režii
rodičů.(mezi tyto výdaje patří např. účast na turnajích včetně
startovného, stravného, ubytování, odměny trenéra.)
 Veškeré nákupy nad 500,- Kč jakéhokoliv materiálu pro potřeby
HC Uničov( brožury, cédéčka, tréninkové pomůcky) podléhají schválení
předsedy oddílu. (JE MOŽNÉ, ŽE JIŽ TYTO VLASTNÍME A
MŮŽEME POSKYTNOUT!)
 VEŠKERÉ NÁKUPY MATERIÁLU S LOGEM A MOTIVEM
KLUBU MUSÍ BÝT KONSULTOVÁNY S PŘEDSEDOU A
KOORDINOVÁNY.

1.2. Organizace jednotlivých kategorií – trenéři,
vedoucí mužstev, finance, soupisky
Muži:
Ženy:
Juniorka:

Trenér:
Vedoucí:

p. Ondřej Kavulič
p. Dobroslav Ungr

Trenér:
p. Roman Baláž
Vedoucí:
pí. Jana Hrbatová
V letošní sezoně neorganizujeme a nepřihlašujeme.
Hráči budou uvolňováni na hostování dle
pravidel ČH.

Mladší dorost:

V letošní
sezoně
neorganizujeme
a
nepřihlašujeme. Pro sezonu 2020/2021 se
budeme snažit o spolupráci s Vítkovicemi.
Hráči budou uvolňováni na hostování dle
pravidel ČH.

Starší žáci:

Mladší žáci :

Trenér:
ing.Ctibor Melovský
Vedoucí:
p.Michal Žovinec
Příspěvky jsou stanoveny na 10.000,- Kč
za 4 tréninky týdně 1,25 hodiny + doprava na
mistrovská utkání autobusem.
Trenér:
Asistent trenéra:
Vedoucí:

p.Ondřej Kavulič
p.Michal Žovinec
p.Michal Žovinec

Příspěvky jsou stanoveny na 10.000,- Kč
za 4 tréninky týdně 1,25 hodiny + doprava na
mistrovská utkání autobusem.
5. třída :

4. třída :

Trenér:
p.Václav Přibyl
Vedoucí:
p.Václav Přibyl
Příspěvky jsou stanoveny na 6.000,- Kč
Doprava na mistrovská utkání v rámci kraje
je vlastní.
Trenér:
Vedoucí:

p.Václav Přibyl
p.Václav Přibyl

Příspěvky jsou stanoveny na 6.000,- Kč
Doprava na mistrovská utkání v rámci kraje
je vlastní.
3. třída :

Trenér:
Vedoucí:

p.Michal Žovinec
p.Michal Žovinec

Příspěvky jsou stanoveny na 6.000,- Kč
Doprava na mistrovská utkání v rámci kraje
je vlastní.

2. třída :

Trenér:
Vedoucí:

p. Michal Žovinec
p.Michal Žovinec

Příspěvky jsou stanoveny na 6.000,- Kč
Doprava na mistrovská utkání v rámci kraje
je vlastní.
Školička bruslení:

Trenéři:

p. Stanislav Salaj
p. Dáša Mihálová
p. Věra Gulajevová

1.3. Příspěvky

 Příspěvky pro sezonu 2019/2020 jsou stanoveny takto:
Základní příspěvek je stanoven na 6.000,- Kč. Pro kategorie MŽ a SŽ se
příspěvek navyšuje z důvodu vyšších nákladů za autobusy na utkání
v rámci celé severní Moravy na 10.000,- Kč
 Příspěvky za druhého hráče z jedné rodiny jsou sníženy na 1/2, třetí hráč
zdarma.
 Za děti zařazené do „Školičky bruslení“ se platí 200,- Kč měsíčně pro děti
ročníku 2012 a mladší při platbě jednorázově. První platba při první
návštěvě na zbytek prvního měsíce. V sezoně, v níž se hráč přihlásil a
zaregistroval do ledního hokeje se členský příspěvek nemění(200,- Kč
měsíc). Od následující sezony je již řádným členem s právy a povinnostmi.


Při platbě za každou jednotku je cena 50,- Kč za jednotku.

 Pro děti starší je cena stanovena na 100,- Kč za jednotku.

 Příspěvky budou uhrazeny na účet HC Uničov
č. 153 461 967/0300 var.symbol 20192020.(v poznámce
jméno hráče), ve výjimečných případech v hotovosti
do rukou předsedy nebo sekretáře spolku.
 V případě, že příspěvky nebudou uhrazeny včas a v plné výši, bude hráči
na základě rozhodnutí předsedy oddílu, po konzultaci s trenérem,
zakázána účast na mistrovském utkání!

 V případě neřešení vzniklé situace bude dalším krokem, na základě
rozhodnutí předsedy oddílu po konzultaci s trenérem, zákaz účasti na
tréninku!
 ÚHRADA PŘÍSPĚVKŮ:
První polovina
Druhá polovina
Druhý sourozenec
Celá platba

do 25.10.2019
do 25.1.2020
do 25.10.2019

1.4. Pravidla komunikace
 Všechny věci se řeší s trenérem popř. vedoucím družstva dané kategorie
 Problémy přesahující pravomoci trenéra popř. vedoucího mužstva se řeší
přímo s předsedou kdykoliv po dohodnutí termínu na tel: 608 114 511.

2. Turnaje

 HC Uničov poskytne možnost pořádání turnajů všem kategoriím s tím, že
bude poskytnuta ledová plocha. Veškerá organizace turnajů včetně
finančního zajištění, startovného, rozhodčích atd. je v kompetenci a
odpovědnosti jednotlivých kategorií. Případný výtěžek, popř. náklady jsou
plně v režii pořádající kategorie.

3. Broušení bruslí

.

podrobná pravidla pro broušení bruslí jsou vyvěšena na „sběrném boxu
bruslí na broušení“ v prostorách rolbovny.

4. Sponzorské příspěvky

 Pro činnost klubu jsou potřebné!
 Všechny peníze, které nezískáme od sponzorů nebo dotací, budou muset
zaplatit rodiče!
 V případě, že se Vám podaří oslovit sponzora volejte na telefonní číslo
+420 608 114 511 p.Petřík. Na schůzku přijedu kamkoliv.

V Uničově dne 16.10.2019

Jaroslav Petřík
Předseda klubu

