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Název projektu:

„

Autor projektu:

Ing. Ivan Cap (člen Správní rady klubu)

Cíl:

včas podchytit talentované hráče, individuálně s nimi pracovat a vychovat vlastní
odchovance pro extraligu. Tyto pak upřednostňovat při sestavování kádru A-týmu.
Projekt navazuje na projekt „Ostravský volejbal“ a má klubový cíl: hrát špičkový
volejbal v rámci české extraligy.

Motto projektu:

„Není prvořadé, aby naši talentovaní mladí hráči získali pro náš klub tituly – naši
nadějní volejbalisté musí být zdravotně, hráčsky i morálně připraveni k přechodu
do A-týmu hrajícího extraligu!“ (což nevyučuje, že tituly po zásluze získají)

Použité zkratky:

šéftrenér mládeže – ŠTM, trenér mládeže – TM, manažer klubu - MK

Harmonogram:

1. Vytipovat vhodné mladé hráče v kategoriích starší žáci až junioři.
T: do 1.12.2013

Z: ŠTM+TM

2. Projednat a schválit projekt TpE a návrh nominace včetně finančního dopadu ve
SR klubu.
T: do 20.12.2013

Z: garant + ŠTM

3. Oslovit hráče a rodiče a individuálně s nimi projednat smluvní zařazení do TpE
T: do 31.1.2014
Obsahová náplň:

Z: garant + ŠTM + TM

- individuální práce klubu s talenty a komplexní přístup v oblastech:
Zdravotní: (lékař klubu a fyzioterapeut klubu)
-

-

při zařazení do projektu TpE klub zajistí zdarma vstupní kontrolní zdravotní
vyšetření v Institutu sportovního lékařství
1x ročně kontrolní kondiční testy na (zajištěno vhodnou sportovní laboratoří)
s cílem průběžně sledovat tělesný růst hráče a sestavit každoročně doporučení,
nač je třeba se v dalším období zaměřit
celoroční sportovní úrazové pojištění zajišťováno klubem zdarma
celoroční individuální péče klubového fyzioterapeuta s cílem komplexně
dohlížet nad růstem hráče a předcházet úrazům způsobeným přetížením
přednostní lékařská péče koordinovaná lékařem klubu
klub zajistí přiměřenou možnost regenerace (sauna, bazén, vířivka atd.)

Sportovní: (Z: ŠTM + manažer klubu)

-

přednostní výběr a doporučení do týmů reprezentace kraje nebo republiky,
pokud to nebude v rozporu se zájmy klubu
přednostní zařazování do hráčských týmů klubu dle věkových kategorií (vhodný
výběr tréninků + soutěží) při souběhu kategorií (junioři do B-týmu mužů apod.)
komplexní sledování sportovní zátěže hráče a koordinace tréninkových a
soutěžních aktivit – opět jde nám především o zdraví hráče!
herní růst u těchto vybraných hráčů bude sledovat i trenér A-týmu mužů
přednostní zařazování na semináře a školení (trenérů, rozhodčích apod.)
využívání nejmodernějších technologií pro všestranný rozvoj hráče (Data
Volley, atd.)

Studijní: (Z: ŠTM + TM)
-

-

průběžné sledování studijních výsledků hráčů zařazených do TpE a z toho
plynoucí spolupráce s rodiči (pouze za součinnosti s rodiči – přístup
k výsledkům)
pomoc při vstupu na střední a vysokou školu
pomoc při zajišťování doučování

Materiální: (Z: ŠTM + manažer klubu)
-

vlastní klubová tepláková souprava s vyznačením jména hráče (zůstává hráči)
příspěvek na sportovní obuv, sportovní ponožky apod.
příspěvek na fyzioterapeuta

Morálně – mravní: vnímáme mladého hráče komplexně tj. i po stránce lidské
-

vedení ke správné životosprávě a k získání správných návyků
boj proti návykovým látkám (včetně alkoholu a kouření) ve spolupráci s rodiči
slušnost v projevu na hřišti i mimo ně (např. nereagování na výroky rozhodčího)
ukázněnost, disciplína, obětavost a kolektivní duch na hřišti
vedení k velkému pracovnímu nasazení ale i k pokoře na hřišti

Společenské:
Podmínky pro hráče:

vybudování úzkého vztahu ke klubu a k regiónu (Ostrava a Moravskoslezský
kraj)
přednostní zařazování do regionálních podpůrných programů, např. do
ostravského projektu CISO (Centrum individuálních sportovců města Ostravy)
pomoc klubu při řešení složitých životních situací (ve spolupráci s rodiči)

1. Písemný souhlas rodičů se zařazením do projektu TpE.
2. Podpis smluvního vztahu = „Hráčské smlouvy“ s klubem se závazkem působení
v klubu do konce sezóny, kdy dovrší 25 let. Tato smlouva vymezuje i všechny další
povinnosti a závazky vůči klubu.

Vyřazení z projektu:

O vyřazení z projektu rozhoduje Správní rada klubu na základě doporučení ŠTM
(např. při dlouhodobém poklesu výkonnosti, ze zdravotních důvodů, pro
neodůvodněnou absenci na přípravě nebo v zápasech, pro nedodržování zásad
životosprávy, pro chování poškozující dobré jméno klubu apod.)

