PROVOZNÍ A HRACÍ ŘÁD
1. Každý hráč, zájemce o hru a návštěvník tenisového areálu je povinen se seznámit
s provozním a hracím řádem tenisového oddílu LTC Domažlice a respektovat jím
vymezená pravidla.
2. Právo vstupu do tenisového areálu (dále jen areálu) mají členové a jimi uvedení
hosté, diváci, hostující družstva a doprovod. O vstupu na dvorec rozhoduje správce
areálu tenisu (dále jen správce).
3. Hrát na dvorcích v areálu mohou jen členové případně sponzoři oddílu, kteří mají k
30.4. příslušného kalendářního roku zaplacené oddílové respektive sponzorské
příspěvky. Po zaplacení příspěvku obdrží každý hráč členskou resp. sponzorskou
kartu doplněnou o známku platnou pro aktuální rok. Před zahájením hry umístí
každý z hráčů tuto kartu na tabuli „Obsazení kurtů“ na číslo odpovídající číslu
příslušného kurtu. Pro čtyřhru stačí umístit kartu vždy za jednoho z dvojice hráčů.
Zbývající hráči jsou povinni prokázat se na vyžádání správce platným členským či
sponzorským průkazem. Hosté mají právo na hru po zaplacení pronájmu dvorce dle
aktuálního ceníku.
4. 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 členové klubu a
sponzoři možnost rezervovat si dvorec v souladu s platnými Pravidly pro
rezervování dvorce – viz informační nástěnka ve vestibulu. Jakoukoliv změnu nebo
úpravu pevného týdenního rozvrhu povoluje pouze výbor tenisového oddílu.
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. Pro dvouhru je určen časový limit na kurtu 60 minut, a to včetně závěrečné úpravy
dvorce před jeho opuštěním. V případě souhlasu správce a nebude-li jiný člen klubu
mít zájem o hru na daném kurtu, může hráč/ka pokračovat ve hře. Pro čtyřhru platí
stejná pravidla, ale časový limit je 90 minut. Toto ustanovení neplatí pro dvorce,
které jsou rezervovány předem (viz bod 4 tohoto dokumentu).
7. V době mistrovských zápasů mají na dvorec přístup pouze startující hráči, rozhodčí
a kapitáni družstev.
8. O způsobilosti dvorců ke hře rozhoduje správce případně členové výboru. Pokud to
stav dvorce vyžaduje, jsou hráči povinni kurt před zahájením hry upravit (např.

zamést, pokropit apod.). Je nepřípustné hrát na suchém nebo naopak na
rozmoklém dvorci. Po skončení hry platí povinnost nejprve hrablem urovnat a poté
zamést dvorec síťovadlem po celé ploše včetně poloviny prostoru mezi dvorci – viz
Základy údržby.
9. 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. Člen nebo host, který tuto podmínku nesplňuje, bude okamžitě
správcem ze dvorce vykázán.
13. V celém areálu je třeba zachovávat základní principy společenského chování. Na
dvorcích je nutno chovat se tiše a disciplinovaně. Je přísně zakázáno jakékoliv
vulgární vystupování a pokřikování. Na dvorcích a v klubovně platí navíc zákaz
kouření. Správce je oprávněn, při nedodržování citace tohoto bodu, hráče okamžitě
napomenout a při neuposlechnutí tohoto napomenutí hráče z areálu vykázat.
14. Členové i hosté jsou povinni zacházet šetrně s veškerým zařízením areálu, včetně
interiéru klubovny a šaten. Správce areálu má právo při přestupcích proti tomuto
hracímu řádu vykázat člena (hosta) z areálu a nedovolit mu přístup do doby, než
jeho přestupek projedná výbor oddílu. Případné spory členů (hostů) se správcem,
rozhoduje výhradně výbor oddílu. Do té doby je člen (host) povinen správce
uposlechnout.
15. Všichni uživatelé dvorců jsou povinni dodržovat tento hrací řád. Jeho nedodržování
bude výbor trestat sankcemi, počínaje napomenutím a konče i možným vyloučením
z tenisového oddílu.
16. Hrací řád platí do skončení letní sezony (tj. do stažení sítí z kurtu) a jakákoliv jeho
úprava, změna nebo výjimka může být povolena pouze výborem tenisového oddílu.
Výbor oddílu si vyhrazuje právo rozhodnutí ve sporných případech.
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