HRACÍ A PROVOZNÍ RAD 2016
1.

Využívání sportoviště

1.1.

Klubové poplatky pro rok 2016 – viz.platný ceník.

1.2.

O přiznání nebo odebrání statutu hráče pro nečlena LTC rozhoduje hlasováním výkonný
výbor na základě písemné žádosti žadatele.

1.3.

O odebrání statutu hráče pro člena LTC (udržovací poplatek) rozhoduje hlasováním
výkonný výbor na základě písemné žádosti žadatele.

1.4.

Využívat sportoviště mohou všichni členové LTC, ostatní osoby se statutem hráče nebo
platící hosté.

1.5.

Základními podmínkami pro hru na dvorcích jsou :
a)

statut čestného člena LTC nebo statut hráče popř. hosta podle platného ceníku

b)

zaplacení celoročního hracího poplatku činného člena LTC

2.

Provozní podmínky a hrací doba

2.1.

Každý hráč a zájemce o hru je povinen se seznámit s hracím a provozním řádem.

2.2.

Pro obsazování dvorců slouží tento hrací řád. Obsazování dvorců se řídí pravidlem, že
jsou pevně stanoveny termíny a č. dvorců pro tréninky a mistrovská utkání soutěžních
družstev, ostatní se doplňují. Rozvrh tréninků a mistrovských utkání vydává
představenstvo LTC. Musí být vyvěšen pro informaci všech členů ve vývěsní skříňce.

2.3.

Před vstupem na dvorec jsou všichni hráči povinni se zapsat do provozní knihy s
uvedením data kalendářního dne, příjmení popř. jména hráče (v případě nečlena klubu
uvést tento údaj do závorky), údaje, zda se jedná o trénink – označení T, času zahájení
hry a čísla dvorce.
V provozní knize může být uveden i nepřítomný hráč. Ten musí
ovšem být v areálu přítomen minimálně v uvedeném čase zahájení hry. V případě
nepřítomnosti jednoho nebo více hráčů v čase zahájení hry, mohou být nahrazeni
jinými přítomnými hráči.

2.4.

V případech, kdy byl dvorec obsazen více než na jednu hrací jednotku, jsou povinni hráči
do provozní knihy uvést i čas ukončení hry.

2.5.

Vstup na dvorce je povolen pouze v tenisové obuvi a čistém, vhodném oblečení. Hraní
bez trička nebo v plavkách není povoleno.

2.6.

Sezóna na dvorcích začíná po ukončení přípravných prací na dvorcích vyhlášením jejího
zahájení předsedou spolku. O definitivním ukončení hraní na dvorcích rozhoduje opět
předseda spolku po dohodě se správcem.

2.7.

Obvyklá denní hrací doba je od 8:00 hod do doby viditelnosti.

2.8.

Při plném vytížení dvorců činí jedna hrací jednotka včetně úpravy a úklidu dvorce pro
dvouhru 60 minut a pro čtyřhru 90 minut. Možnost překročení času hrací jednotky je
pouze v době, kdy nečekají další hráči na hru. Pro pronájem platí zásada, že překročení
hrací hodiny je považováno za započetí další hodiny.

2.9.

Hrací doba pro mládež do 15 let končí v 17:00 hod (netýká se hry člena se zaplaceným
poplatkem se svým dítětem a řádného tréninku soutěžních družstev LTC). Jen v případě,
že dospělí hráči neobsadí všechny dvorce, mohou děti se svolením správce pokračovat
ve hře, pouze však do doby zájmu dospělých o daný dvorec.

2.10. Po 17:00 hod. lze dvorce pronajmout zcela výjimečně i nečlenům LTC v případě, pokud
není jejich obsazenost členy LTC. Číslo pronajímaného dvorce a časový úsek pronájmu
stanovuje správce dvorců.
2.11. Pouze smluvní trenéři LTC jsou oprávněni na dvorcích LTC vykonávat trenérskou či
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výukovou činnost jménem sdružení. Trenérská komerční činnost ostatních trenérů je
podnikáním v oblasti tělesné výchovy a sportu a vyžaduje vázanou živnost (Příloha č. 2
ŽZ Skupina 214).
2.12. Před zahájením hry jsou hráči povinni v případě vyschlých kurtů dvorec před hrou
přiměřeně pokropit. Po ukončení hry jsou hráči povinni srovnat dvorec hrablem, zamést
síťovačkou a podle pokynů správce jej pokropit.
2.13. Při hře jsou hráči povinni dodržovat zásady slušného chování a vyvarovat se nevhodných
slovních projevů. Zvláště je nutno se vystříhat nepřiměřených hlasitých a vulgárních
výkřiků.
2.14. Správci mají za povinnost upozornit hráče na porušení výše uvedených zásad. Při
opakovaném hrubém porušení těchto zásad a po neuposlechnutí napomenutí má
správce právo hru ukončit a hráče z dvorce vykázat bez nároku na vrácení hracího
poplatku.
2.15. V době mistrovských utkání a turnajů je hra pro rekreační tenis omezena. Stupeň
omezení bude vždy předem oznámen ve vývěsní skříňce. O výjimkách v době
probíhající akce rozhoduje její řídící funkcionář.
3.

Ostatní ustanovení a závazné pokyny

3.1.

Parkování jednostopých motorových vozidel je možný pouze na vyhrazeném místě u
dvorce č.3.

3.2.

Pobyt psů je v tenisovém areálu možný pouze mimo hrací dvorce a klubovnu. Volné
pobíhání psů je zakázáno v celém areálu.

3.3.

Všichni členové tenisového klubu LTC a ostatní návštěvníci jsou povinni udržovat v
areálu i okolí čistotu a pořádek, neničit zařízení ani zeleň.

3.4.

Jízda na kole v celém areálu je zakázána. Majitel kola je povinen toto odložit a zajistit
proti odcizení na místě pro to určeném správcem areálu.

3.5.

Výkonný výbor LTC neručí za věci odložené v šatnách, v klubovně, na tenisových
dvorcích ani jiných prostorách tenisového areálu. Doporučuje svým členům, aby osobní
doklady, peníze nebo další věci neponechávali bez náležitého zajištění a stálé osobní
kontroly.
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