
DaitoRyu Pardubice – pravidla klubu  
 

Obecné pro všechny 
1. Činností sportovního klubu DaitoRyu Pardubice je sportovní výchova sportovců v oblasti 

bojových sportů s důrazem na zlepšování všestrannosti, výkonnosti a účasti na závodech. 

Předpokladem je zájem sportovců o pravidelné cvičení, účast na závodech a dalších aktivitách 

oddílu včetně skvělé docházky. 

 

2. Sportovci, kteří jsou přijati do sportovního klubu bojových sportů DaitoRyu Pardubice, 

získávají dle platných stanov spolku tzv. „sportovní členství“ (dále jen člen, členství). Toto 

členství vzniká na základě odevzdánířádně vyplněné přihlášky a úhradou členských příspěvků 

(licenční známka, školné). Z registrovaného členství nevyplývají žádná hlasovací práva týkající 

se činnosti oddílu.Při změně kontaktních údajů či zdravotního stavu (a jiné zvláštní péči) je 

třeba toto neodkladně, písemně nahlásit. 

 

 

3. Členství bude zrušeno, pokud nedojde k úhradě členských příspěvků na další období nebo na 

základě rozhodnutí vedení oddílu v případě hrubého či opakovaného porušení pravidel 

oddílu. 

 

4. Pro stálé členy musí být uhrazeny členské příspěvky do 15. září pro období září – leden a 

pro období únor – červen do 25. ledna. 

 

5. V době státních svátků a školních prázdnin se tréninky nekonají. 

 

 

6. Registrované členství opravňuje přihlášenou osobu k účasti na činnosti oddílu dle 

tréninkového programu. Rodiče mají právo na informace ohledně sportovní výkonnosti jejich 

dítěte. O zařazení sportovce/kyně do příslušného tréninkového a výkonnostního programu 

rozhodují hlavní trenéři. 

 

7. Rodiče se zavazují respektovat práci trenérů a nezasahovat do jejich kompetencí při tréninku 

a závodech. 

Tzn.: koučování závodníka/ce za přítomnosti trenéra, vyrušování při tréninku apod. 

8. Rodiče ani jiné osoby nemají přístup na běžné tréninky z důvodu nesoustředěnosti dětí na 

tréninku, k tomu budou sloužit ukázkové hodiny či exhibice. Ukázkové hodiny  - poslední 

hodina v měsíci konkrétní tréninkové skupiny. Změna možná jen se souhlasem trenéra dané 

skupiny. 

 



9. Člen souhlasí s možností publikovat v tisku nebo v elektronických médiích mé fotografie a 
videonahrávky, které mne zachycují v souvislosti s činností klubu nebo ČSJu. Uvedený souhlas 
poskytuji po celou dobu působení klubu Daitó Ryu Pardubice.    
 

 

10. Podepsáním přihlášky člen, který dosáhl 18-ti let nebo jeho zákonný zástupce souhlasí 

s pravidly klubu, které bude respektovat a dodržovat. 

 

11. Rodiče se zavazují včas plnit další povinnosti vyplývající z jejich součinnosti, jako jsou včasné 

zdravotní prohlídky dětí, úhrada členských příspěvků, hlášení nepřítomnosti na závodech 

apod. 

 

 

12. Při opakovaném porušování pravidel, má klub právo člena vyloučit. 

 

13. Rozpis tréninků je vyhlašován vždy na příslušné pololetí a je k dispozici na webových 

stránkách oddílu. 

 

 

14. Pravidla klubu mohou být dodatečně upravována. O každé změně budou členové včas 

informováni. 

 

15. Minimálně jednou ročně se bude konat informativní schůzka pro rodiče. 
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16. Povinností dětí je účast na oddílových závodech. Díky této zkušenosti se děti nenásilnou 

formou seznámí se závodním prostředím a jeho pravidly. (vážení, nástup na tatami, 

bodování, vyhlašování atd.) 

Pravidla zvlášť pro závodníky (Judo 1, 2, 3) 
 

17. Neslučuje se s pravidly klubu, aby závodník trénoval v jiném sportovním klubu v době pro 

něj vypsaných tréninkových hodin a vypsaných termínů soustředění. Současné trénování 

členů v době u jiných subjektů či trenérů bojových sportů (judo, ju – jitsu, karate a další) je 

možné pouze se souhlasem vedení oddílu.  tzn.: soustředění, dorostenecká liga atd. 

 

18. Povinností závodníků z daných skupin je účast na závodech, letním soustředění, exhibicích, 

charitativních akcí atd. Informace k veškerým akcím budou včas zveřejněny na webu a rodiče 

o nich budou informováni. 

 

19. Při porušení pravidel klubu, bude člen vyškrtnut z celoročního vyhlášení o nejlepšího 

závodníka a nebude mít nárok na žádné výhody ze strany klubu (věcné ceny, proplácení 

startovného, jízdného apod.).  



 

 

20. Při pořádání soutěží nebo oddílových závodů klubem, se předpokládá, že členové budou 

nápomocni s přípravami.  Týká se to hlavně mladších žáků/žákyň a starších věkových 

kategorií.  Tzn.: pomoc s tatami, pomocní rozhodčí – časomíra, bodové ohodnocení atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


