
TK Tajch Rebels – ako fungujeme? 

 

 

I. Základné ustanovenie 

 

1. Tenisové družstvo mužov TK Tajch /ďalej aj TK Tajch Rebels/ je súťažnou 

formáciou skvelých tenistov, ktorí reprezentujú nielen klub TK Tajch Nová Baňa, 

ale aj svoje rodné mesto Nová Baňa v súťažiach Stredoslovenského tenisového 

zväzu. 

 

II. Poslanie a ciele 

 

1. Poslaním TK Tajch Rebels je robiť radosť svojimi tenisovými výkonmi 

priaznivcom klubu, spoluhráčom a mestu počas svojich súťažných výkonov.  

2. Sme jeden tím, hráme fair play a vždy do poslednej lopty.  

 

III. Členstvo a starostlivosť  

 

1. Členstvo v družstve TK Tajch Rebels je prejavom dôvery v tenisové kvality 

hráča. Členom družstva (hráčom družstva) sa hráč stáva momentom registrácie 

v STZ a končí dňom zániku platnosti tejto registrácie. 

2. Hrajúcimi hráčmi družstva sú k dňu 28.3.2020 – Kolár Milan, Kováč Peter, Lenč 

Marek, Maruška Daniel, Rafaj Andrej, Suchý Miroslav, Špirek Marián, Uhrecký 

Michal. Jediným nehrajúcim členom družstva je Štrba Martin. 

3. Každý nový hráč družstva je prijatý do tímu len po vyslovení súhlasu všetkých 

aktuálnych hráčov družstva v momente rozhodovania. 

4. Klub si svojich hráčov váži, stará sa o nich aj tým, že zabezpečuje kurty na 

súťažné zápasy, tímové tričká a pri domácich zápasoch lopty, hráči majú 

k dispozícii taktiež vyhradený „practice court“ počas celej sezóny v piatkovom 

večernom prime time. Klub  po súťažných zápasoch takisto pozýva hráčov na 

zaslúžený obedík. Výber miesta sa vždy konzultuje s Pepom Kováčom. 

5. Odmenou hráčov za starostlivosť klubu sú ich oduševnené výkony na 

tenisovom kurte.  

 

IV. Organizácia družstva 

 

1. Družstvo TK Tajch Rebels zastupuje smerom ku klubu a SSTZ kapitán 

družstva. 

2. Kapitán družstva vytvára súpisku na prebiehajúcu sezónu. Spôsob tvorby 

súpisky je plne v kapitánovej réžii, môže ju tvoriť rôznymi spôsobmi, ideálne 

konzultáciu s ostatnými hráčmi družstva, odskúšané boli liberálno-



demokratické prvky, ak si to však situácia vyžaduje, nevylučujú sa ani 

„autoritatívnejšie rozhodnutia.“ 

3. Klub v súčinnosti s kapitánom vytvára pre hráčov dobré podmienky. 

4. Hráči nešomrú a všetci v klube sa majú radi.  

5. Ak je to potrebné, hráči si odpustia. 

6. Nominácia hráča na súťažný zápas je odmenou, dokonca by sa dalo povedať, 

že priam až výsadou. 

 

V. Voľba kapitána družstva 

 

1. Voľba kapitána družstva prebieha vždy v rozmedzí od 1.1. do 31.3. daného 

kalendárneho roka po vypršaní 2-ročného mandátu kapitána družstva.  

2. Kapitán družstva je volený na 2 roky, po uplynutí kapitánskeho obdobia sa môže 

o zvolenie uchádzať opäť vo voľbách a byť zvolený opäť. 

3. Kapitán družstva si volí svojho zástupcu. Po úspešnej voľbe absolvuje spolu so 

zástupcom SSTZ kapitánsky kurz. Ak ho už má/majú požiada/jú o predĺženie. 

Náklady a administratívu s týmto spojené hradí a vybavuje klub.  

4. Kapitána družstva volia hráči družstva.  

5. Spôsob voľby kapitána: 

a. Všetci hráči sú upovedomení o prebiehajúcej voľbe emailovou 

komunikáciou. V nadväznosti na ňu môžu ohlásiť vlastnú kandidatúru. 

b. Klub zosumarizuje počet kandidátov a následne vyzve hráčov k voľbe 

kapitána družstva v presne stanovený deň v časovom rozmedzí od 8:00 

– do 22:00. Hlasy odovzdané mimo tohto intervalu sú neplatné. 

c. Hráči môžu vo voľbe okrem seba voliť kohokoľvek z hráčov družstva 

nielen tých, čo oznámili svoju kandidatúru. 

d. Hráč nikdy nemôže odovzdať hlas sám sebe, vždy iba inému hráčovi 

družstva. 

e. Voľba je neverejná, emailom na adresu tktajch@gmail.com  

 

Intervaly pre voľbu kapitána na sezónu 2020/21: 

 

- sobota 28.3. – upovedomenie hráčov o voľbe kapitána družstva a 

možnosť ohlásenia vlastnej kandidatúry 

- nedeľa 29.3. – emailová voľba / od 8:00 – do 22:00 / email: 

tktajch@gmail.com 

- Pondelok / utorok – do 31.3. - zostavenie novej súpisky kapitánom 

družstva na sezónu 2020 

 

6. Víťazom volieb je hráč, ktorý získal najviac hlasov. 

7. V prípade rovnosti hlasov prebieha tzv. rozstrel medzi danými 2 kandidátmi, 

teda dodatočná voľba kapitána družstva. 
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8. Kontrolórom volieb sa automaticky stáva hráč, ktorý skončil vo voľbách druhý. 

Prípadné námietky musia mať hlavu a pätu, neriešime nepodstatné veci. 

9. Výsledky volieb zverejní klub po uplynutí termínu na hlasovanie. 

10. Víťaz volieb môže a nemusí prijať poctu byť kapitánom družstva, ale mal by si 

to radšej 2x rozmyslieť, či to fakt neprijme. Ak funkciu neprijme, oslovený bude 

hráč, ktorý skončil v hlasovaní ďalší v poradí. V taktom prípade sa kontrolórom 

volieb stáva víťaz volieb. 

 

VI. Odporúčania 

 

1. Vidíme sa v TK Tajch aréne.  
 

 

 

TK Tajch Nová Baňa, dňa  28.3.2020 


