HARMONOGRAM ČINNOSTI VEDOUCÍHO TCM
ZÁŘÍ: žádost o vytvoření profilu v portálu tcm; zisk přístupových údajů na web, sociální sítě a email;
seznamovaní se s chodem tcm a klubu celkově
ŘÍJEN: finále družstev do 14let; turnaj – O putovní pohár Moravy; poděkovat za reprezentaci,
informovat o změně vedoucího tcm; připomenout, aby hráči vyplňovali portál; kontaktovat trenéry
s dotazem, kdo by byl ochoten vzít si na starosti tréninkové centrum a zaštítit společné tréninky
LISTOPAD: co je povinností reprezentanta tcm (výčet práv a povinností) + rozeslat formulář, kterým
se hráči zavazují dodržovat pravidla tcm o reprezentování klubu (= turnaje družstev mají přednost
před individuálními soutěžemi, pokud to hráč nedodržuje následuje postih, např. odebrání
tréninkových žetonů,..); kontrola vyplněných statistik (? případná motivační odměna od klubu)
PROSINEC: kdo má zájem reprezentovat=první potvrzení zájmu o hru + rozeslat status reprezentanta
pro rok 2022, podpis zákonného zástupce a oscanované poslat zpět na email tcm; hezký nový rok a
těšíme se na další společnou sezónu
LEDEN: valná hromada – zpráva o činnosti GCA; vytvořit předpokládaný rozpočet tcm (výjezdy
družstev mládeže, extraliga, náklady na trenéry, společné tréninky a turnaj) – předat Ing.Sedláčkovi a
SR
ÚNOR/BŘEZEN: poslat vedení seznam hráčů pro jednotlivá družstva → zaregistrování týmů; 2.
potvrzení zájmu o reprezentaci + potvrzení termínů (tabulka, kde hráči potvrdí všechny turnaje
družstev); informace o skupinových trénincích cca 5-7 za sezónu + 1 turnaj (nejspíše duben/květen,
žádost o blokaci hřiště a zapsání turnaje na stránky čgf)
DUBEN: schůzka s hráči (rodiči) – stanovení cílů na sezónu + bližší představení skupinových tréninků a
připomenutí nutnosti vyplňovat statistiky v portálu tcm; turnaj; objednání hotelů/teetimů a všeho
spojeného s jednotlivými výjezdy družstev; kontaktování rodičů a členů extraligy, zda by byli ochotni
pomoci s výjezdy družstev mládeže
KVĚTEN–ZÁŘÍ (sezóna): turnaje družstev, individuální turnaje; skupinové tréninky; rozeslání
informačních emailů - termíny (turnaje, cvičná kola), podrobnější informace o organizaci výjezdů,
jména kapitánů a kontakty; vždy 14dní před výjezdem potvrzení, že hráč pojede
ZÁŘÍ/ŘÍJEN: mistrovství klubu; O putovní pohár Moravy; poslední společný trénink + schůzka a
poděkování za sezónu

PRŮBĚŽNĚ: příspěvky na web a sociální sítě z jednotlivých turnajů družstev; hledání nových hráčů do
tcm

OSTATNÍ: do soutěží mládeže budeme přihlašovat jen A tým (chceme, aby bylo družstvo složené
z nejlepších hráčů a ne pouze do počtu); extraligový hráči budou v případě potřeby pomáhat týmu B,
dotace žetonů – individuálnější-pružnější přístup (někdo dojíždí, budget na kartu); zefektivnění
komunikace s rodiči
? budeme brát na družstva o hráče víc? → cvičné kolo=kvalifikace
? snížení příspěvků trenérům, pokud nevyplňují portál tcm

