
POŽADAVKY PRO OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI 

 Veďte kluky k samostatnosti, hráči se omlouvají hlavnímu trenérovi před tréninkem osobně 

nebo SMS včetně důvodu – „rodinné důvody“ nejsou dostatečnou omluvou. Přizpůsobte, 

prosím, dětem i všechny ostatní „mimohokejové“ aktivity (kroužky apod.) 

 tréninky mimo led nejsou dobrovolné a platí pro ně stejná pravidla jako pro tréninky na ledě 

(viz výše). 

 školní prázdniny neznamenají automaticky i hokejové 

  v případě rozhodování mezi větším počtem hráčů rozhoduje zejména: přístup a zaujetí hráčů 

v tréninku, docházka, zapomínání, včasné příchody, omluvy 

 

 

PRAVIDLA CHOVÁNÍ, DOCHÁZKY NA TRÉNINK A OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI U MLÁDEŽE 

HC OLOMOUC 

 Na ZS se chováme slušně, tzn. pozdravit je základ, vyvarujeme se vulgarit  

 Zákaz hraní jakýchkoliv her v šatně (zejména s míčem nebo pukem) 

 Zákaz pořizování video - audio nahrávek, které by mohli někoho dehonestovat nebo jinak 

poškodit 

 Trénink začíná vždy v předem určený čas, podmínkou je včasný příchod 

 Sraz v šatně 30 min. před tréninkem na ledě, 15 min. před tréninkem mimo led 

 Hráči jsou 5 min. před tréninkem připraveni, aby se mohlo začít ve stanovený čas 

 Pozdní příchod musí být omluven formou SMS/email trenérovi s dostatečným předstihem, jinak 

není tolerován 

 Při pozdním příchodu hráč nahlásí svoji přítomnost na tréninku trenérům 

 Rodiče mají k tréninkové ploše a do šaten mládeže vstup zakázán s výjimkou nejmladších věkových 

kategorií 

 Pokud hráč potřebuje během tréninku odejít, nahlásí to trenérům před začátkem tréninku 

 Tréninková docházka je vedena trenéry a je důležitým aspektem při tvoření nominací 

 Za omluvení hráče se považuje písemná omluvenka (SMS/email trenérovi) nebo ústní přesná 

omluva u trenérů 

 Pokud se jedná o omluvenku z důvodu nemoci, uvede rodič předpokládanou dobu nepřítomnosti, 

pro kterou je hráč omlouván 

 U hráčů dorostenecké a juniorské kategorie v případě delší nepřítomnosti z důvodu nemoci je 

potřeba doložit zprávou od odborného lékaře 

Vladimir Horowitz:  „Jestliže vynechám trénink jeden den, já si všimnu,  

(klavírní virtuos  jestliže dva dny, všimne si manželka, 
 až do svých 80 let) jestliže tři dny, všimne si celý svět.“  
 



 

 

 

 


