Pravidla pro pohyb hráčů mezi kategoriemi (25.9. 2015)
Tato pravidla byla sepsána za účelem dosažení maximální transparentnosti a nastavení
jasných pravidel pro problematiku pohybu hráčů mezi kategoriemi. Upozorňuji, že účelem
tohoto dokumentu nejsou restrikce, ale naopak snaha nabídnout hráčům HK Kralupy n/V
nejlepší možné podmínky pro jejich sportovní rozvoj při zachování jednotného a
spravedlivého přístupu ke všem hráčům klubu.
1. Každý hráč je hráčem právě jedné kategorie (kmenová kategorie).
2. Hráč se primárně zúčastňuje všech tréninků kmenové kategorie.
3. Pokud kmenová kategorie hráče nemá trénink, může se hráč zúčastnit tréninku s
jinou kategorií (vyšší, nižší) po konzultaci s trenérem dané kategorie (zohlednění
počtu hráčů na ledě, náročnost tréninku atp.) a poté, co o tomto uvědomí trenéra
kmenové kategorie. Pokud nemá trenér např. připraven speciální trénink a pokud to
kapacitní možnosti (počet trenérů a hráčů na ledě) dovolují, je povinen umožnit
trénink se svou kategorií min. třem hráčům kategorie jiné. Z vyšší kategorie
automaticky, z nižší po konzultaci s trenérem příslušné kategorie (ověření, zda má
hráč z nižší kategorie alespoň minimální dovednosti na zvládnutí tréninku s kategorií
vyšší). Účast na tréninku jiné kategorie jsou povinni hráči nebo jejich trenéři hlásit
trenérovi dané kategorie min. den předem. Bez nahlášení není povinen trenér hráče
na trénink vpustit.
4. Hráč se primárně zúčastňuje všech zápasů kmenové kategorie.
5. Pokud kmenová kategorie nemá zápas, může hráč (v ten samý den) nastoupit za
jinou kategorii (vyšší, nižší) pokud je trenérem dané kategorie nominován. O takové
nominaci musí trenér dané kategorie informovat včas hráče i trenéra jeho kmenové
kategorie, a to min. den předem. Pokud nemá kmenová kategorie v ten den zápas
nebo trénink, je trenér jeho kmenového týmu povinen hráče uvolnit.
6. Přeřazení hráčů do jiné, než věkově příslušné kategorie, se provádí výhradně na
základě návrhu nebo požadavku alespoň jednoho z trenérů dotčených kategorií. K
přeřazení se vyjádří oba trenéři, rodiče hráče i hráč sám. O zařazení hráče rozhoduje
metodik oddílu na základě vyjádření všech zúčastněných a zvážení příslušných
okolností.
7. Pokud vznikne podnět k přeřazení hráče do jiné kategorie ze strany rodičů hráče,
mohou svůj návrh předložit výhradně metodikovi klubu, který vydá k případnému
přeřazení stanovisko na základě konzultace s trenéry obou dotčených kategorií,
rodičů hráče i hráče samotného.
8. Kategorie Starší žáci má vzhledem k okolnostem maximální klubovou prioritu.
9. Jakékoliv spory, nedorozumění, konflikty nebo situace nepopsané v tomto materiálu
rozhoduje výhradně metodik klubu.
10. Výchozí zařazení hráčů do kategorií bude revidováno v týdnu 26.  2.10. 2015.
Miroslav Hes, metodik klubu HK Kralupy n/V
Upozorňuji na otevřené konzultační hodiny metodika klubu pro rodiče, hráče i veřejnost, a to
každý pátek 16:15  17:15 hod. Požadavky na konzultaci hlaste prosím předem na
m.hes@prevent.cz.

