
Podmínky a pravidla pro přijímání mládeže do PGCOV 
 

 
1. Přijímání mládeže do 18 let jejich věku se řídí klubovou směrnicí č. 1 
 
2. Zájemce resp. jeho zákonný zástupce (u mládeže do 15 let) vyplní přihlášku veřejně dostupnou ke stažení na 

internetových stránkách PGCOV a tuto doručí prezídiu PGCOV k projednání. 
 
3. Prezídium PGCOV přihlášku projedná a v případě kladného rozhodnutí stanoví finanční podmínky pro vstup 

dle Přílohy č. 1 klubové směrnice číslo 1: 
 

a) Dle bodu 3.2 Vstupní vklady, a to dle věku zájemce od  0,- Kč až do 6 400,- Kč 

         3   Vstupní vklady  
3.1 a) Nové členství 16.000 Kč 

 
 

b) Rodinný příslušník člena klubu               14.200 Kč 
 

3.2 
 
Děti a mládež 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dle   3.1 a) Dle 3.1 b) 

a) do 11 let               0%                 0 Kč 
 

0 Kč 

b) ve věku 12 let       5%             800 Kč 710 Kč  

b) od 13 do 14 let    20%                                        *)           3.200 Kč 2.840 Kč 

c) od 15 do 16 let    30%                                        *)           4.800 Kč 4.260 Kč 

d) od 17 do 18 let    40%                                       *)           6.400 Kč 5.680 Kč 

*) vstupní vklad vč. ročního členského klubového příspěvku v roce vstupu – u vstupujícího člena mladšího 18 let, s HCP max. 
5, činí 1.000 Kč (podmínkou je vznik členství v PGCOV se statusem členství domovského) 

            
            

b) Dle bodu 1 Roční příspěvky -   příspěvek ČGF ve výši 100,- Kč, příspěvek TJO ve výši 200,- Kč a 
klubový příspěvek dle věku ve výši max. 1 000,- Kč ( věk je hodnocen ročníkem narození, tedy bez 
ohledu na den běžného roku ve kterém je limitní věk dosažen )   

         1   Roční příspěvky 
1.1 

 
 

a) Klubový členský příspěvek                                    14.200 Kč 

b) Klubový členský příspěvek zlevněný:  A – mládež do 18let 
                        B – studující starší 19let, ženy na MD, starobní důchodci      

6.200 Kč 
6.700 Kč 

c) Klubový členský příspěvek 
evidenční 

 

mládež do 12let a členové  
 
starší 70 let vč. 

1.000 Kč 
 

3.400 Kč 
  starší  18 let nestudující 
  a  nehrající 

max.*)     4.000 Kč 
             

d) Klubový členský příspěvek mimořádný                   0 Kč 
 

1.2 a) Členský příspěvek ČGF 300 Kč 

 
 

b) Členský příspěvek ČGF žáci a mládež do 18 let 100 Kč 
 

1.3 a) Členský příspěvek TJ Ostrava (dále jen TJO) 400 Kč 

 
 

b) Členský příspěvek TJO muži/ženy nad 63/61 let 
c) Členský příspěvek TJO mládež do 0 -18 let  

                    300 Kč 
                    200 Kč 
 

 
 

        *) evidenční příspěvek členů platících příspěvek zlevněný činí 3.100,- Kč 
        Pozn.: Při vstupu/přijetí do PGCOV po 31.10. roku vstupu, není úhrada ročního klubového příspěvku ve  
                   výši 1 000,- Kč požadována.                                

4. Po provedení úhrady příslušného vstupního vkladu a příslušných příspěvků se stává zájemce členem PGCOV a 
ČGF.  PGCOV zajistí vystavení členského průkazu ČGF/PGCOV. 

5. Nový člen se může účastnit společné tréninkové přípravy mládeže, vedené klubovými trenéry, jedině po 
úhradě poplatků ve výši stanovené dle bodu 2 Poplatky za tréninkovou přípravu. 

 
 

          



2   Poplatky za tréninkovou přípravu   
2.1        Společná příprava  

 
Po dobu 12 měsíců po sobě 
jdoucích od 1.4. běžného roku 
*)  

 
         reprezentace 

 
6.500 Kč 

 
         ostatní členové TCM 

 
7.500 Kč 

   
         přípravka dětí a mládeže 

 
8.500 Kč 

        *) přijati do společné přípravy po 31.8. běžného roku hradí 40% z uvedené výše poplatku 

     Zařazení do příslušné skupiny –přípravka, ostatní členové TCM či reprezentace provádí kluboví trenéři. 
     Účast ve společné tréninkové přípravě není pro členy z řad mládeže povinná! 
      
6. Každý člen klubu, přijatý dle podmínek pro přijímání mládeže, je automaticky zařazen do Motivačního 

programu dle Přílohy číslo 3 klubové směrnice číslo 1. Tj. projde k 15.10. v roce dovršení svých 12, 14, 16 a 
18 let kontrolou HCP výkonnosti. Kontrola HCP výkonnosti není prováděna v roce vstupu mladistvého do 
PGCOV ! Do konce kalendářního roku, ve kterém je u něho prováděna kontrola, je povinen provést další 
splátku vstupního vkladu, a to ve výši stanovené podle plnění stanovených limitů. 

a) nesplnění vyššího HCP limitu znamená splátku vstupního vkladu resp. 
doplatek podle varianty a) 

b) splnění vyššího HCP limitu a současně nesplnění 
                                 nižšího HCP limitu znamená splátku vstupního vkladu 
                                 resp. doplatek podle varianty b) 

c) splnění nižšího HCP limitu znamená úplnou úlevu od splátky vstupního 
vkladu v daném kontrolním roce 

                                
věk 

(ročník) 
HCP limit Doplatek   vstupního  vkladu 

 
 

varianta chlapci dívky  
 

12 let a) 36,0 36,0 10% 

 
 

b) 24,0 26,0   5% 

14 let a) 24,0 26,0 10% 

 
 

b) 12,0 16,0  5% 

16 let a) 12,0 16,0 10% 

 
 

b) 6,0 10,0  5% 

18 let a) 6,0 10,0 10% 

 
 

b) 3,0     6,0  5% 

        Pozn. : Výše splátky resp. doplatku vstupního vkladu se vypočítá procentuálně z aktuálně platného 
                       vstupní vkladu - viz odstavec 3.1 a) – nové členství, nebo 3.1  b) – rodinný příslušník 

7. Člen klubu z řad mládeže, pokud řádně plní své příspěvkové a poplatkové povinnosti po celou dobu svého 
členství do dovršení 18 let svého věku, se stává plnohodnotným členem klubu na dobu neurčitou bez ohledu na 
skutečnou výši úhrady vstupního vkladu. Tj., pokud někdo byl přijat do 11 let na základě úhrady 0,- Kč a při 
všech výkonnostních kontrolách (ve 12, 14,16 a 18 letech) plnil nižší ze stanovených HCP limitů, pak je jím 
uhrazená částka vstupního vkladu za získání členství v PGCOV (0,- Kč) konečnou (oproti 16 000,- či 14 200,- 
Kč! 

8. Člen klubu z řad mládeže, pokud řádně neplní své roční příspěvkové a poplatkové povinnosti stanovené pro 
běžný kalendářní rok valnou hromadou klubu, je vyloučen z členství v klubu stejně jako jiný člen klubu 
neplnící své základní povinnosti. 

Prezídium PGCOV 17.3. 2022  


