
   Pravidla Brusličky a Základny  

HC Plzeň 1929 

 

 Smyslem Brusličky a Základny při HC Plzeň  1929 je nábor zájemců o bruslení,  

 lední hokej a následné působení v našem klubu. 

 

Časy tréninků 
 Bruslička:  středa  16:00 – 17:00 hod.  malá hala 

    neděle   9:45 – 10:45 hod.  malá hala 

 

 Základna:  úterý  17:00 – 18:00 hod.  malá hala 

    čtvrtek  17:00 – 18:00 hod.  malá hala 

    neděle    8:30 –   9:30 hod  malá hala   
 

   Změny či zrušení tréninkových časů z organizačních důvodů nejsou  

 vyloučeny. 

 

Věkové kategorie 

 Bruslička – děti narozené v roce  2014 a mladší  

 Základna – ročníky 2013 a 2012 

 

Příspěvky 

 Základna  -  1.splátka ve výši      2.500,- Kč    splatná  před prvním tréninkem na  

    ledě 

  2.splátka ve výši    2.500,- Kč      splatná  do 31.1.2020 

  

 Bruslička  -   1.splátka ve výši   1.000,-Kč     

  Pro děti, kteří již brusličku navštěvovaly v sezóně 2018/2019, je  

  splatnost  1.splátky během první hodiny na ledě.  

  Noví zájemci mají vstup na první hodinu na ledě zdarma. Při návštěvě  

  druhé hodiny zaplatí 1.splátku před vstupem na led.  

   

  2.splátka ve výši      1.000,- Kč      splatná  do 31.1.2020 

 

 Registrace, zdravotní prohlídky 

 Ročník 2012 a 2013 musí mít před začátkem sezóny (1.9.2019) registrační průkaz  

 hráče, jinak se nemůže zúčastňovat zápasů a turnajů. Zároveň doloží  zdravotní 

 prohlídku hráče, kde musí být lékařem potvrzeno, že smí hrát lední hokej. (nemusí  

 být od sportovního lékaře, postačí od dětského). 

 

 

 



 

 

 

 

 

Povinná výbava 

 hokejové brusle (doporučujeme klasické hokejové, ne přeskáče,                                

ne krasobruslařské),  

 hokej. přilba s obličej. mřížkou (začínajícím stačí lyžařská, doporučujeme však 

celoobličejový kryt) 

 rukavice hokejové (v počátcích alespoň lyžařské) 

 doporučujeme i chrániče kolen a loktů 

 

JDE PŘEDEVŠÍM O BEZPEČNOST VAŠICH DĚTÍ !!! 

 

 

 Rodiče jsou povinni si u vedoucího náboru  a trenéra Zdeňka Paty vyzvednout  

 a vyplnit evidenční kartu hráče a souhlas s GDPR. 

 

O umístění dětí do tréninkových skupin rozhodují výhradně kluboví  trenéři.  

Dotazy ohledně výstroje nebo hokejových holí můžete konzultovat s trenéry.  

Některé části výstroje můžeme i krátkodobě zapůjčit k vyzkoušení. 

 

Během tréninků Brusličky i Základny je ZAKÁZÁNO pobývat                  

v prostorách střídaček a trestných lavic. Prostor pro rodiče a zástupce dětí  je 

vymezen pouze v prostorách hlediště (dbejte pokynů pořadatelské služby). 

 

 

 Případné  dotazy nebo připomínky zasílejte na email pata@hcplzen1929.cz. 

 

 

 

 Přejeme Vám mnoho sportovních úspěchů. 

 

 

 

 

 

 

  Za HC Plzeň 1929       

       Zdeněk Pata   

   vedoucí náboru HC Plzeň 1929, 

                 hlavní trenér Základny a Brusličky 

                       

      

 
         


