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Na základě zmírnění opatření omezující volný pohyb, sportování a využívání sportovišť Usnesením 

vlády ČR ze dne 23.4.2020, výkladového stanoviska České unie sportu a otevření veřejných sportovišť’ 

Statutárního města Jihlavy,  

obnovuje Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s. svoji tréninkovou činnost v omezeném rozsahu dle 

následujících podmínek a opatření. 

TRÉNINKOVÝ ŘÁD 
(PLATNÝ OD 04.05.2020) 

1. Účast na tréninku je dobrovolná a pouze pro členy klubu. Má-li člen příznaky onemocnění 

(nachlazení, rýma, kašel …) nebo je v kontaktu s osobou v karanténě, je mu účast na tréninku 

zakázána. 

2. Účastí na tréninku vyjadřují rodiče i hráči souhlas s tímto tréninkovým řádem, zavazují se s ním 

řádně seznámit a dodržovat jej. 

Příchod na trénink: 

3. Parkoviště u hřiště bude uzavřeno a rodičům a veřejnosti vstup na hřiště (tj. celého areálu 

školního sportoviště) ZAKÁZÁN.  

4. Pro dopravu hráčů na trénink bude k dispozici pouze parkoviště před školou u jídelny. Na hřiště 

musí hráči přijít samostatně bez doprovodu. 

5. Hráči přicházejí na hřiště nejdříve 10 minut před začátkem trénink (dle časového rozpisu), 

dřívější příchod nebude hráčům umožněn.   

Během tréninku: 

6. Hráči budou rozděleni do tréninkových skupin (max. 9 hráčů a 1 trenér). Tréninkovou skupinu 

(či další podskupiny) nemohou hráči v průběhu tréninku měnit ani jinak opouštět.  

7. Skupina se po celou dobu tréninku (tj. od příchodu do areálu až po odchod) může pohybovat 

pouze v trenérem určené a jasně ohraničené části hřiště. 

8. Pro odložení věcí bude každé skupině trenérem jasně určené místo. Využívání jiných míst 

(lavičky, střídačky atd.) je zakázáno. 

9. Na začátku i na konci každého tréninku trenéři zajistí dezinfekci rukou všech hráčů. Desinfekce 

bude k dispozici po celou dobu tréninku. 

10. Všichni hráči mají povinnost nosit po celou dobu tréninku roušku. 

11. Hráči mají zakázáno shlukování, podávání si rukou, plácání apod. 

12. Hráči mají zakázáno sdílet svoje lahve na pití, vlastní vybavení, čepice apod. 

Ukončení tréninku: 

13. Po ukončení tréninku hráči musí bezodkladně opustit areál sportoviště. 

14. Po ukončení tréninku každé skupiny budou dezinfikovány všechny tréninkové pomůcky, které 

přišly do přímého kontaktu s hráči (především míče, pálky, helmy) 

 

 

Přílohy: 

 Usnesení vlády ČR ze dne 23. 4. 2020 č. 452, 453 a 454 

 Výkladové stanovisko usnesení vlády ČUS 

 Prohlášení Statutárního města Jihlavy o otevření veřejných sportovišť  

Martin Tulis 
předseda 

Baseballový klub  

Ježci Jihlava, z.s. 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
http://www.cuscz.cz/files/2688OGI.pdf
http://www.cuscz.cz/files/2688OGI.pdf
https://www.jihlava.cz/mesto-otevira-i-ostatni-verejne-pristupna-detska-hriste-a-sportoviste/d-538530/p1=103430
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ROZPIS TRÉNINKŮ 
Časový rozpis tréninků je platný po dobu omezení,  

v případě potřeby či změny omezení se může změnit. 

 

U7: trenér Průcha 

úterý + pátek: 16:00 - 17:20 

U8: trenér Kubík 

úterý + pátek: 16:00 - 17:20 

U9: trenér Tulis, Pytlík 

pondělí + čtvrtek: 16:00 - 17:20 

U10: trenér Mareš, Froněk 

pondělí + čtvrtek: 16:00 - 17:20 

U11: trenér Brabec, Turek, Tulis 

úterý + pátek: 17:40 - 19:00 

U12: trenér Láník, Živný 

pondělí + středa: 17:40 - 19:00 


