
POVINNOSTI VEDOUCÍCH DRUŽSTEV + TRENÉRŮ 

1) PŘI TRÉNINCÍCH  

• Po skončení posledního tréninku odšroubovat branky a odtlačit je ke zdi za brankou 

• Pokud jste poslední v hale, tak zhasnutí světel a uzamčení haly 

• Dbát na úklid + uzamčení trenérského skládku 

• Vrácení všech zapůjčených pomůcek (v případě rozbití vyjmout ze skladu a dát do 

místnosti vedle klubovny) 

• Nahlásit veškerá zranění způsobena při tréninku  

• V případě zrušení tréninku nahlásit tuto skutečnost správci haly panu Vondrušovi a 

zároveň informovat J. Borovku (ve skupině trenéři WhatsApp) 

 

2) PŘI ZÁPASECH DOMA  

• Připravit zápis o utkání a předat je soupeřovi  

• Připravit halu k zápasu (lavice + stolek a židle pro zapisovatele, časomíru a lékárničku, 

rozsvítit halu) 

• Zajistí potřebný počet členů k vykonání služby (příchod půl hodiny před začátkem 

utkání)  

• Předat vypsaný zápis oběma týmy rozhodčím včetně tiskopisu pro vyúčtování  

• POSLEDNÍ DRUŽSTVO hrající ve stejný den a se stejnými rozhodčími, je před 

začátkem utkání vyplatí (každé družstvo má vydanou zálohu na tento případ) 

• Po skončení posledního utkání družstvo uklízí halu (odsunutí branek, odsunutí lavic 

pro střídaní, stolek + židle pro zapisovatele a odnáší časomíru s lékárničkou do 

klubovny) 

• Vedoucí družstva po skončení utkání vyzvedne od rozhodčích kopii zápisu (ligové 

týmy si jej zadávají do systému Hnet sami, ostatní zapisuje Z. Jiránek). Veškeré zápisy 

budou zanechány v klubovně na baru. V případě potřeby si udělejte kopii.  

• Dresy po utkání budou zanechány v bedýnkách v místnosti vedle klubovny  

• Uzamčení trenérského skládku 

• Po posledním utkání v hale bude hala uzamčena a zhasnutá světla  

• nahlásit veškerá zranění způsobena při zápase 

 

3) PŘI VENKOVNÍCH ZÁPASECH   

• Ligová družstva zapíší hodnocení rozhodčích do systému Hnet 

• Použité dresy se vyndají z tašky a dají se do bedýnky 

• Nahlásit veškerá zranění způsobena při zápase 

• Vyplacení řidiče autobusu (každé družstvo má vydanou zálohu na tento případ) a 

zjištění kilometrů za ujetou cestu. 

 

4) OSTATNÍ POVINNOSTI 

• Upozornění rodičů na platbu příspěvků v daném termínu a předání seznamu hráčů, kteří 

mají zaplatit příspěvky.  

• U hráčů podléhající pod povinnost platit IS (individuální startovné), tuto částku vybrat 

a předat seznam k zapsaní do systému Hnet na nejbližší schůzi výboru házené před 

mistrovským utkáním. 


