
Pravidla pro trenérskou činnost (trénování)                          
v tenisovém areálu Slavoje Litoměřice z. s. 

 
I. Účelem je stanovení základních pravidel pro provádění trenérské činnosti v tenisovém areálu Slavoje Litoměřice 

a zamezení nekontrolovaného využívání majetku a prostředků Slavoje Litoměřice k provozování výdělečných a 

komerčních aktivit.1 

 

II. Za trénování tenisu se považuje každá činnost na dvorci i mimo něj, která vykazuje znaky výuky tenisových 

dovedností a úderových technik s využitím tréninkových pomůcek, metod, rad a pokynů.   

 

Za komerční trénování se areálu Slavoje Litoměřice z. s. považuje: 

 

a) Každá hra na dvorci s více jak čtyřmi míči, pokud se nejedná o „oddílový“ trénink, tréninkový sparing 

závodních hráčů oddílu (věkových vrstevníků), či trénink členů rodiny2. 

 

b) Každá aktivita v prostoru tenisového areálu s využitím různých tréninkových pomůcek, pokud se nejedná o 

„oddílový“ trénink, či trénink členů rodiny. 

Jakoukoliv trenérskou činnost (oddílovou i komerční) mohou v tenisovém areálu Slavoje Litoměřice vykonávat 

pouze oddíloví trenéři, kteří: 

1. Splňují kvalifikační podmínky pro provádění trenérské činnosti stanovené VTO.3 

2. Mají na uvedenou trenérskou činnost vystavené živnostenské oprávnění. 

3. Jsou držiteli certifikátu o školení první pomoci organizované ČČK Litoměřice. 

4. Mají s oddílem uzavřenou písemnou Dohodu o provádění trenérské činnosti. 

 

III. Trenéři mohou na antukových dvorcích trénovat pouze členy oddílu. Mají povoleno trénovat i po skupinkách 

(zejména nejmladší kategorii) a využívat k tomu různých tréninkových pomůcek a většího počtu míčů. Trénink 

na dvou antukových dvorcích současně smí vést trenér pouze u mladších kategorií a pouze má-li na druhém 

dvorci k dispozici minimálně jednoho asistenta (trénink smí probíhat pouze na dvou bezprostředně sousedících 

dvorcích). 

 

IV. Komerční trénování dospělých osob je vzhledem ke kapacitním možnostem areálu a preferenci trénování 

mládeže omezeno. Z uvedeného důvodu mají trenéři dospělé svěřence limitovány v Dohodě o trenérské 

činnosti.4     

 

V. K trénování se využívají zejména dvorce č. 5, 6 a 7.  Na ostatních dvorcích je povoleno trénování zpravidla5: 

a) Když je dvorec č. 7 obsazen jiným tréninkem, nebo 

b) když na sousedním dvorci probíhá také trénování. 

 

VI. K tréninkům se vztahují některá vybraná pravidla Provozního a Hracího řádu. 

 

                                                                                                                                      Výbor tenisového oddílu 

  

 

1 Pro pořádání letních tenisových škol a kurzů platí samostatná pravidla. 
2 Za rodinné členy se ve smyslu těchto pravidel považují: rodiče, manželé, druh a družka, děti, vnoučata. 
3 Minimálně 2.trenérská třída. 
4 Početní kvóta dospělých svěřenců se rozdělí do jednotlivých hracích režimů tak, aby co nejméně časové a prostorové omezila možnosti areálu k trénování 

dětí (jména dospělých členů-svěřenců trenér nahlásí VTO/ do kvóty se nezapočítávají závodní hráči oddílu/). 
4 Neplatí pro komerční trénování. 

 

 


