Moški rokometni klub NG
Ivana Regenta 11, 5000 Nova Gorica
Nova Gorica, oktober 2018
Spoštovani.
V novi sezoni nadaljujemo z vadbo in tekmovanji s ciljem, da se z rokometom ukvarja čim več otrok in
mladine. Nadaljujemo delo z mlajšimi selekcijami (mlajši dečki, starejši dečki, kadeti, mladinci) in krožki
mini rokometa na osnovnih šolah na Goriškem.
NEKAJ OSNOVNIH NAVODIL IN INFORMACIJ:
1. PRIJAVNICE
Prosim vas, da prijavnice (za nove člane), ki jih boste prejeli, čim prej izpolnite in vrnete trenerjem, da
bomo imeli popolne podatke o vseh članih kluba, prav tako pa tudi vaše kontaktne podatke, če bi jih
potrebovali. Osebne podatke bomo varovali in služijo izključno delovanju, medsebojnem obveščanju.
2. TRENINGI
Treningi potekajo od 1.9.2018 do 15.6.2019 po spodnjem razporedu. Treningov se ne izvaja med
šolskimi počitnicami. Koledar treningov (po selekcijah) in tekmah je objavljan na spletni strani kluba.
Elektronski koledar za celotno sezono za posamezne selekcije lahko naročite na info@mrk-ng.si.

URNIK BALONA IN OŠ SOLKAN – 2018/2019
PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

14.30-16.00
MRK
MDC - MDB MDA
16.00-17.30
MRK
SDB - SDA
17.30-19.00
MRK
KADETI
18.00-20.00
MRK MLADINCI

14.30-15.30
MRK
MDD

14.30-16.00
MRK
MDC - MDB - MDA

14.30-16.00
MRK
MDB - MDA

14.30-16.00
MRK
MDC - MDB - MDA

17.30-19.00
MRK
SDB
19.00-20.30
MRK
MLADINCI

15.45-17.15
MRK
SDB – SDA
17.15-18.45
MRK
KADETI
18.30-20.30
MRK
MLADINCI

OŠ SOLKAN

17.00-18.30
MRK
SDA
18.30-20.00
MRK
KADETI

17.30-19.00
MRK
SDB - SDA
19.00-21.00
MRK
KAD - ML

Koledar treningov in tekem je objavljen na spletni stani kluba www.mrk-ng.si.
Trenerji kontakti:
Mladinci – Igor Vidmar, GSM: 040 513 337
Kadeti – Tomaž Krivec, GSM: 040 863 646
SDA in SDB – Andrej Pajntar, GSM: 051 660 101
MDA in MDB – Samo Brajnik, GSM: 041 839 050
MDC in MDD – Branko Jančar, GSM: 031 210 920
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3. TEKME
Praviloma so tekme ob sobotah ali nedeljah po razporedu, ki ga bodo otroci prejeli in ga objavi
http://infostatx.rokometnaRokometna
zveza
Slovenije
na
portalu
zveza.si/scripts/RZS/tekme_listing.asp. V bodoče bo razpored objavljen tudi na naši spletni strani.
Domače tekme se odvijajo v "balonu", na tekme v gosteh pa se prevoz organizira skupaj z vami (pelje
nekaj staršev) – torej vas prosimo za pomoč pri prevozu vaših otrok.
Zaželeno je, da si tudi starši čim več tekem ogledate, saj boste s tem poskrbeli za prijetno vzdušje in z
vašo navzočnostjo in spodbujanjem zagotovo pripomogli tudi k boljšemu rezultatu in zadovoljstvu
celotne ekipe.
4. VADNINA
Še vedno so vadnine tiste, ki so v klubu pomemben dejavnik za uspešno organizacijo vadbe in udeležbo
na tekmovanjih.
Višina vadnine znaša (MLADINCI, KADETI, SDA, SDB, MDA IN MDB) 30 € mesečno. Vadnina
MDC znaša 25 € mesečno. Vadnina za MDD znaša 10 € mesečno.
Načina plačila:
1. Plačilo celotne sezone v enkratnem znesku. V kolikor je celotno plačilo izvedeno do 15.10.2018,
so zneski sledeči.
• MLADINCI, KADETI, SDA, SDB, MDA IN MDB – 270 €
• MDC – 225 €
• MDD – 90 €
2.

Plačilo v dveh obrokih in sicer prvi obrok v višini, objavljeni v spodnji tebeli za obdobje september
do vključno december.
Drugi obrok do 31.1.2019
Selekcija
Prvi obrok do 15.10.2018
MLADINCI, KADETI, SDA, SDB,
150 €
150 €
MDA in MDB
MDC
125 €
125 €
MDD
50 €
50 €

Če je v klubu včlanjenih več oseb iz iste družine je vadnina za drugega in vsakega naslednjega člana
50% nižja, glede na selekcijo mlajšega člana.
V primeru poškodb in bolezni se vadnina plačuje po naslednjem principu:
•
•
•

Izostanek na vseh treningih v mesecu = vadnina za te mesec se ne obračuna, v primeru že
plačane vadnine se preplačilo obračuna z drugo storitvijo ali vrne plačniku.
Izostanek med 60% in 90% treningov = se obračuna 50% vadnine za mesec glede na
selekcijo.
Izostanek do 60% treningov se obračuna celotna vadnina.

V tem primeru morajo starši priložiti dokument trenerju, ki nakazuje na poškodbo ali bolezen, v roku 7
dni po bolezni oz. nastanku poškodbe.
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Vadnino poravnate preko plačilnega naloga ali spletnih storitev bank na tekoči račun - TRR kluba.
Na plačilnem nalogu navedite:
Prejemnik:

Moški rokometni klub NG

Namen plačila:

plačilo vadnine, ime in priimek otroka

TRR:

SI56 6100 0002 0113 006  PAZITE NOV RAČUN KLUBA
2018_2019

Referenca:

Za dodatne informacije, predloge in pripombe smo vam dosegljivi tudi na e-naslovu:
info@mrk-ng.si.
Vsaka pomoč je dobrodošla, zato vas vabimo k sodelovanju tako pri organizaciji, vašimi storitvami ali
finančno s sponzorskimi ali donacijskimi sredstvi.

5. PREVOZI NA TRENING IN TEKMOVANJA
Starši so odgovorni za prevoz otroka na treninge ter tekmovanja. V primeru daljših potovanj poskrbi
za prevoz društvo in s tem tudi prevzame odgovornost za prevoz na določen kraj. V primeru prevažanja
otrok z vozili, ki jih upravljajo člani društva, pa starši soglašajo, da jih lahko prevažajo na njihovo lastno
odgovornost oziroma na odgovornost podpisanega.
6. DOLŽNOSTI IGRALCEV
•
•
•
•
•
•

•

Igralci pridejo na trening najmanj 15 minut pred začetkom in ne smejo zamujati na trening.
V primeru zamude na trening, se obvesti trenerja. Če mora nekdo izmed igralcev predčasno zapustiti
trening zaradi drugih obveznosti, se o tem obvesti trenerja pred začetkom vadbe.
Odsotnost igralca s treninga ali tekme zaradi bolezni ali kakršnihkoli drugih obveznosti se sporoči
trenerju pred treningom oz. tekmo.
Ob odpovedi treninga ali tekme igralce in starše obvesti trener.
Staršem vstop v garderobe in na igrišče ni dovoljen!
V selekcijah se opravljajo tudi naloge reditelja - dežurnega. Namen reditelja – dežurnega, je
priprava opreme in rekvizitov, ki so potrebni za trening ali tekmo ter skrb za red in disciplino v
garderobah. Reditelje - dežurne določi trener.
Dolžnost otrok selekcij kadetov in mladincev je tudi opraviti vlogo zapisnikarja na tekmah drugih
selekcij glede na njihovo zmožnost. Naloge bo v naprej pripravil upravni odbor kluba.
7. OPREMA

TRENINGI: Osnovna oprema za trening je kratka majica, hlače, nogavice ter športni copati za
telovadnico.
TEKME: Prihod na tekmo je v uradni društveni opremi (klubske kratke hlače in klubska kratka majica
za na tekmo, trenirka kluba in torba).
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NAKUP OSNOVNE OPREME: Cena osnovne opreme bo definirana glede na število igralcev in jo bo
klub objavil oktobra. Dres za tekmo bo stal predvidoma 40 €.
Osnovni komplet selekcij vsebuje:
• trenirka
• torba
Poleg osnovne opreme lahko v klubu naročite (kupite) še:
• Komplet za trening (kratke hlače in kratka majica)
• Žoga

