Hrací a návštěvní řád tenisových kurtů Velké Hoštice pro rok 2020
1. Návštěvníci tenisového areálu jsou povinni řídit se tímto řádem a pokyny správce kurtů, případně
členů výboru. Veškerou činnost konají na vlastní nebezpečí.
2. V areálu a na kurtech jsou návštěvníci povinni udržovat pořádek, zásady slušného chování a být
ohleduplný k ostatním přítomným.
3. Všechny plochy jsou určeny pouze pro tenis, žádné jiné míčové hry zde nejsou povoleny. Výjimku
musí schválit výbor Tenisového klubu ( dále jen TK ).
4. Člen TK je oprávněn hrát na kurtech klubu po zaplacení členských příspěvků a odpracování brigád
(popř. zaplacení náhrady za neodpracované hodiny) a při dodržování tohoto hracího řádu.
5. Povinnosti každého člena je odpracování 4 hodin na úpravě tenisového areálu (pod vedením
správce). Termíny brigád budou upřesněny dle potřeb přípravy a provozu. Evidenci odpracovaných
brigád vede správce areálu.
6. Cizí zájemci o hru, případně člen TK, který nemá splněny členské povinnosti, je oprávněn hrát po
zaplacení příslušného poplatku u správce kurtů (případně jiného člena výboru) a při dodržování
tohoto řádu.
7. Rezervaci kurtů smí provádět správce, případně samotný hráč. Rezervaci provede na rezervačních
www stránkách - https://jdemenato.cz/reservation/tk-velke-hostice/reservationcalendaroverview
na volné místo v hracím plánu. Rezervovat lze maximálně 2 hodiny v celku. V případě, že hraje člen
a nečlen tenisového klubu, platí nečlen poplatek za polovinu rezervovaného času. Člen zapíše
hraní s hostem do připraveného listu ve vývěsce u kurtů a vybere od nečlena peníze, které
následně předá pokladníkovi TK. Další rezervaci kurtů lze provést až po realizaci předchozí
rezervace. Jestliže člen zneužívá práva rezervace tím, že kurt rezervuje a tuto rezervaci nevyužívá,
a nezruší ji minimálně 2 hodiny předem, může mu být toto právo výborem odňato.
8. Stálé hráčské skupiny mají právo jedné pravidelné rezervace kurtů během týdne na dobu celé
sezóny. Pokud vědí, že rezervaci nevyužijí, tak tuto zruší na rezervačních www stránkách.
9. Hrací doba začíná v celou hodinu (případně v polovině hodiny). Rezervace kurtu v herním plánu
pozbývá platnosti po 10 minutách čekací doby a neobsazený kurt je volný pro jiného zájemce.
Přednost má vždy člen TK.
10. Člen TK může zahájit hru, pokud má splněny všechny členské povinnosti a to v souladu s rezervací
na www stránkách. Cizímu zájemci je umožněno hrát na volném kurtu, pokud má zaplacen
stanovený poplatek. Cizí zájemce nemůže kurt rezervovat.
11. Na kurty mají přístup pouze hráči v tenisové obuvi a oděvu za účelem hraní tenisu. Při turnaji pak
další osoby určené ředitelem turnaje. Na kurtech je zakázáno kouřit a chovat se nevhodně.
12. Hru je možno zahájit pouze na upraveném kurtu. V případě nutnosti je nutno kurt dostatečně
pokropit před hrou. Po ukončení hry jsou hráči povinni upravit nerovnosti hrablem a
překartáčovat sítí. Po úpravě se hrablo zavěsí háčkem na tažný drát plotu (ne do ok pletiva) síť na
závěsné zařízení tak, aby síť neležela na zemi. Taktéž kurt dle potřeby pokropit. Na tuto úpravu je
povinen hráč vyčlenit deset minut na konci rezervované hrací doby.
13. Návštěvníci jsou povinni dodržovat v areálu Tenisového klubu čistotu a pořádek, šetřit veškerá
zařízení a nářadí, šetřit vodou a ostatní energii, popřípadě upozornit správce (příp. členy výboru)
na objevené závady a poškození.
14. Návštěvník, který porušuje zásady slušného chování a pravidla tohoto řádu, rady a pokyny správce
areálu a členů výboru, může být z areálu vykázán.
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