
                                                            PROVOZNÍ A HRACÍ ŘÁD   

 
11..  KKaažžddýý  hhrrááčč,,  zzáájjeemmccee  oo  hhrruu  aa  nnáávvššttěěvvnnííkk  tteenniissoovvééhhoo  aarreeáálluu  jjee  ppoovviinneenn  ssee  sseezznnáámmiitt  

ss  pprroovvoozznníímm  aa  hhrraaccíímm  řřááddeemm  tteenniissoovvééhhoo  ooddddíílluu  LLTTCC  DDoommaažžlliiccee  aa  rreessppeekkttoovvaatt  jjíímm  

vvyymmeezzeennáá  pprraavviiddllaa..  

  

22..  PPrráávvoo  vvssttuuppuu  ddoo  tteenniissoovvééhhoo  aarreeáálluu  ((ddáállee  jjeenn  aarreeáálluu))  mmaajjíí  ččlleennoovvéé  aa  jjiimmii  uuvveeddeenníí  

hhoossttéé,,  ddiivvááccii,,  hhoossttuujjííccíí  ddrruužžssttvvaa  aa  ddoopprroovvoodd..  OO  vvssttuuppuu  nnaa  ddvvoorreecc  rroozzhhoodduujjee  sspprráávvccee  

aarreeáálluu  tteenniissuu  ((ddáállee  jjeenn  sspprráávvccee))..  

  

33..  HHrráátt  nnaa  ddvvoorrccíícchh  vv  aarreeáálluu  mmoohhoouu  jjeenn  ččlleennoovvéé  ppřřííppaaddnněě  ssppoonnzzoořřii  ooddddíílluu,,  kktteeřříí  mmaajjíí  kk  

3300..44..  ppřříísslluuššnnééhhoo  kkaalleennddáářřnnííhhoo  rrookkuu  zzaappllaacceennéé  ooddddíílloovvéé  rreessppeekkttiivvee  ssppoonnzzoorrsskkéé  

ppřřííssppěěvvkkyy..  PPoo  zzaappllaacceenníí  ppřřííssppěěvvkkuu  oobbddrržžíí  kkaažžddýý  hhrrááčč  ččlleennsskkoouu  rreesspp..  ssppoonnzzoorrsskkoouu  

kkaarrttuu  ddooppllnněěnnoouu  oo  zznnáámmkkuu  ppllaattnnoouu  pprroo  aakkttuuáállnníí  rrookk..  PPřřeedd  zzaahháájjeenníímm  hhrryy  uummííssttíí  

kkaažžddýý  zz  hhrrááččůů  ttuuttoo  kkaarrttuu  nnaa  ttaabbuullii  „„OObbssaazzeenníí  kkuurrttůů““  nnaa  ččíísslloo  ooddppoovvííddaajjííccíí  ččíísslluu  

ppřříísslluuššnnééhhoo  kkuurrttuu..    PPrroo  ččttyyřřhhrruu  ssttaaččíí  uummííssttiitt  kkaarrttuu  vvžžddyy  zzaa  jjeeddnnoohhoo  zz  ddvvoojjiiccee  hhrrááččůů..  

ZZbbýývvaajjííccíí  hhrrááččii  jjssoouu  ppoovviinnnnii  pprrookkáázzaatt  ssee  nnaa  vvyyžžááddáánníí  sspprráávvccee  ppllaattnnýýmm  ččlleennsskkýýmm  ččii  

ssppoonnzzoorrsskkýýmm  pprrůůkkaazzeemm..  HHoossttéé  mmaajjíí  pprráávvoo  nnaa  hhrruu  ppoo  zzaappllaacceenníí  pprroonnáájjmmuu  ddvvoorrccee  ddllee  

aakkttuuáállnnííhhoo  cceennííkkuu..    

  

44..  Součástí Hracího řádu je rozpis celoroční rezervace kurtů (viz informační skříňka), 
který jsou zájemci o hru povinni respektovat a který stanoví celoroční tréninkové 
hodiny dle potřeb oddílu. Mimo tyto předem určené hodiny mají ččlleennoovvéé  kklluubbuu  aa  

ssppoonnzzoořřii  mmoožžnnoosstt  rreezzeerrvvoovvaatt  ssii  ddvvoorreecc  vv  ssoouullaadduu  ss  ppllaattnnýýmmii  PPrraavviiddllyy  pprroo  

rreezzeerrvvoovváánníí  ddvvoorrccee  ––  vviizz  iinnffoorrmmaaččnníí  nnáássttěěnnkkaa  vvee  vveessttiibbuulluu..  JJaakkoouukkoolliivv  zzmměěnnuu  nneebboo  

úúpprraavvuu  ppeevvnnééhhoo  ttýýddeennnnííhhoo  rroozzvvrrhhuu  ppoovvoolluujjee  ppoouuzzee  vvýýbboorr  tteenniissoovvééhhoo  ooddddíílluu..  
 

5. Ve dnech pracovního klidu mají vždy přednost mistrovská utkání ČTS a ostatní 
oficiální akce pořádané oddílem. Jinak platí volná hra na všech dvorcích.    

 
6. PPrroo  ddvvoouuhhrruu  jjee  uurrččeenn  ččaassoovvýý  lliimmiitt  nnaa  kkuurrttuu  6600  mmiinnuutt,,  aa  ttoo  vvččeettnněě  zzáávvěěrreeččnnéé  úúpprraavvyy  

ddvvoorrccee  ppřřeedd  jjeehhoo  ooppuuššttěěnníímm..  VV  ppřřííppaadděě  ssoouuhhllaassuu  sspprráávvccee  aa  nneebbuuddee--llii  jjiinnýý  ččlleenn  kklluubbuu  

mmíítt  zzáájjeemm  oo  hhrruu  nnaa  ddaannéémm  kkuurrttuu,,  mmůůžžee  hhrrááčč//kkaa  ppookkrraaččoovvaatt  vvee  hhřřee..  PPrroo  ččttyyřřhhrruu  ppllaattíí  

sstteejjnnáá  pprraavviiddllaa,,  aallee  ččaassoovvýý  lliimmiitt  jjee  9900  mmiinnuutt..  Toto ustanovení neplatí pro dvorce, 
které jsou rezervovány předem (viz bod 4 tohoto dokumentu).  

 
7. VV  ddoobběě  mmiissttrroovvsskkýýcchh  zzááppaassůů  mmaajjíí  nnaa  ddvvoorreecc  ppřřííssttuupp  ppoouuzzee  ssttaarrttuujjííccíí  hhrrááččii,,  rroozzhhooddččíí  

aa  kkaappiittáánnii  ddrruužžsstteevv.. 
 

8. OO  zzppůůssoobbiilloossttii  ddvvoorrccůů  kkee  hhřřee  rroozzhhoodduujjee  sspprráávvccee  ppřřííppaaddnněě  ččlleennoovvéé  vvýýbboorruu..  PPookkuudd  ttoo  

ssttaavv  ddvvoorrccee  vvyyžžaadduujjee,,  jjssoouu  hhrrááččii  ppoovviinnnnii  kkuurrtt  ppřřeedd  zzaahháájjeenníímm  hhrryy  uupprraavviitt  ((nnaappřř..  



zzaamméésstt,,  ppookkrrooppiitt  aappoodd..))..  JJee  nneeppřřííppuussttnnéé  hhrráátt  nnaa  ssuucchhéémm  nneebboo  nnaaooppaakk  nnaa  

rroozzmmookklléémm  ddvvoorrccii..    Po skončení hry platí povinnost nejprve hrablem urovnat a poté 
zamést dvorec ssííťťoovvaaddlleemm po celé ploše včetně poloviny prostoru mezi dvorci – viz 
Základy údržby. 

 

99..  Za nepříznivého počasí je hra na dvorcích zakázána! Rovněž je zakázáno po dešti 
vysoušet či rozmetat louže.   

  
10. Správce má právo zakázat vstup na dvorec nebo přerušit hru v případě, jestliže to 

stav dvorce vyžaduje. Dále má právo požadovat kdykoliv během hry po hráčích, aby 
dvorec upravili nebo pokropili. 

 
11. Případné drobné závady dvorce jsou hráči povinni ihned odstranit, nebo nahlásit 

správci areálu. Při větších závadách (např. vytržení umělé lajny) musí hráči 
okamžitě přerušit hru a o události informovat správce.  

  
12. Všichni hráči jsou povinni nastupovat ke hře ve sportovním úboru a sportovní obuvi 

určené pro tenis.  ČČlleenn  nneebboo  hhoosstt,,  kktteerrýý  ttuuttoo  ppooddmmíínnkkuu  nneessppllňňuujjee,,  bbuuddee  ookkaammžžiittěě  

sspprráávvcceemm  zzee  ddvvoorrccee  vvyykkáázzáánn.. 

  

1133..  VV  cceelléémm  aarreeáálluu  jjee  ttřřeebbaa  zzaacchhoovváávvaatt  zzáákkllaaddnníí  pprriinncciippyy  ssppoolleeččeennsskkééhhoo  cchhoovváánníí..  NNaa  

ddvvoorrccíícchh  jjee  nnuuttnnoo  cchhoovvaatt  ssee  ttiiššee  aa  ddiisscciipplliinnoovvaanněě..  JJee  ppřřííssnněě  zzaakkáázzáánnoo  jjaakkéékkoolliivv  

vvuullggáárrnníí  vvyyssttuuppoovváánníí  aa  ppookkřřiikkoovváánníí..  NNaa  ddvvoorrccíícchh  aa  vv  kklluubboovvnněě  ppllaattíí  nnaavvíícc  zzáákkaazz  

kkoouuřřeenníí..  SSpprráávvccee  jjee  oopprráávvnněěnn,,  ppřřii  nneeddooddrržžoovváánníí  cciittaaccee  ttoohhoottoo  bboodduu,,  hhrrááččee  ookkaammžžiittěě  

nnaappoommeennoouutt  aa  ppřřii  nneeuuppoosslleecchhnnuuttíí  ttoohhoottoo  nnaappoommeennuuttíí  hhrrááččee  zz  aarreeáálluu  vvyykkáázzaatt..    

  

1144..  ČČlleennoovvéé  ii  hhoossttéé  jjssoouu  ppoovviinnnnii  zzaacchháázzeett  ššeettrrnněě  ss  vveešškkeerrýýmm  zzaařříízzeenníímm  aarreeáálluu,,  vvččeettnněě  

iinntteerriiéérruu  kklluubboovvnnyy  aa  ššaatteenn..  SSpprráávvccee  aarreeáálluu  mmáá  pprráávvoo  ppřřii  ppřřeessttuuppccíícchh  pprroottii  ttoommuuttoo  

hhrraaccíímmuu  řřáádduu  vvyykkáázzaatt  ččlleennaa  ((hhoossttaa))  zz  aarreeáálluu  aa  nneeddoovvoolliitt  mmuu  ppřřííssttuupp  ddoo  ddoobbyy,,  nneežž  

jjeehhoo  ppřřeessttuuppeekk  pprroojjeeddnnáá  vvýýbboorr  ooddddíílluu..  PPřřííppaaddnnéé  ssppoorryy  ččlleennůů  ((hhoossttůů))  ssee  sspprráávvcceemm,,  

rroozzhhoodduujjee  vvýýhhrraaddnněě  vvýýbboorr  ooddddíílluu..  DDoo  ttéé  ddoobbyy  jjee  ččlleenn  ((hhoosstt))  ppoovviinneenn  sspprráávvccee  

uuppoosslleecchhnnoouutt..  

  

1155..  VVššiicchhnnii  uužžiivvaatteelléé  ddvvoorrccůů  jjssoouu  ppoovviinnnnii  ddooddrržžoovvaatt  tteennttoo  hhrraaccíí  řřáádd..  JJeehhoo  nneeddooddrržžoovváánníí  

bbuuddee  vvýýbboorr  ttrreessttaatt  ssaannkkcceemmii,,  ppooččíínnaajjee  nnaappoommeennuuttíímm  aa  kkoonnččee  ii  mmoožžnnýýmm  vvyylloouuččeenníímm  

zz  tteenniissoovvééhhoo  ooddddíílluu..  

  
16. HHrraaccíí  řřáádd  ppllaattíí  ddoo  sskkoonnččeenníí  lleettnníí  sseezzoonnyy  ((ttjj..  ddoo  ssttaažžeenníí  ssííttíí  zz  kkuurrttuu))  aa  jjaakkáákkoolliivv  jjeehhoo  

úúpprraavvaa,,  zzmměěnnaa  nneebboo  vvýýjjiimmkkaa  mmůůžžee  bbýýtt  ppoovvoolleennaa  ppoouuzzee  vvýýbboorreemm  tteenniissoovvééhhoo  ooddddíílluu.. 
Výbor oddílu si vyhrazuje právo rozhodnutí ve sporných případech. 

 

                                                          
                            Schváleno na schůzi výboru oddílu dne 24.4.2015 


