Hrací řád
1.

Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba
dohodnout se správcem areálu.

2.

Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické
povinnosti hosté po ohlášení správci a zaplacení poplatku . Poplatek činí 200,- Kč za
dvorec za první hodinu hry bez ohledu na počet hostů na dvorci (2-4) a 50,- Kč za
každou další započatou čtvrthodinu. Maximální výše poplatku za jednoho hráče je
omezena na 100,- Kč za 1 hodinu. Hráč je povinen se na požádání funkcionáře TO
prokázat platnou stvrzenkou o zaplacení nájmu

3.

Rozdělení dvorců pro závodní hru, rekreační hru a mládež určuje připojený rozpis.
Je možné hrát i na jiném dvorci než je určeno, ale s povinností dvorec okamžitě
uvolnit, když přijdou na dvorec hráči určení rozpisem.

4.

Soboty a neděle jsou vyhrazeny pro mistrovské zápasy a turnaje. Po jejich
skončení se dvorce uvolňují pro hru bez omezení kategorií. Při pořádání turnaje
dvorce přiděluje ředitel turnaje.

5.

Za hru a úklid dvorce, na kterém hrají děti do 15ti let, zodpovídá dospělá osoba,
která je na kurt poslala.

6.

Hráči jsou povinni před hrou dvorec řádně nakropit a po hře urovnat, pověsit
síťovačku a ráhno a uklidit lajnovačku. V případě, že dvorec rychle vysychá, je
nutné kropit mezi hrou tak, aby byl povrch dvorce vždy přiměřeně vlhký a
nedocházelo k jeho poškození. Poslední hráči na dvorci jsou povinni nakropit
dvorec na noc, případně ve čtvrtek a pátek po 18. hodině dvorec uráhnovat. Dvorce 4
až 7 se po každém hraní rovnají dřevěným hrablem .Hráči jsou dále povinni
uposlechnout pokynů správce ve smyslu úpravy dvorců. Dvorecse uklízí po celé ploše
od plotu k plotu, tj. minimálně 3 metry za podélné čáry.

7.

Na dvorec je možné nastupovat jen ve sportovním oblečení a hlavně ve sportovní
obuvi, která neničí povrch dvorce. Vstup do šaten je možný zásadně po přezutí.

8.

Chování na dvorci musí být korektní, hráči se musí vyvarovat hlasitých projevů,
aby nerušili hráče na ostatních dvorcích a naprosto nepřípustné jsou neslušné
výrazy.

9.

Pro členy oddílu je hrací doba pro dvouhru 1 hodina, pro čtyřhru 1 ,5 hodiny , z
této doby je prvních 5 minut a posledních 10 minut vyhrazeno na úpravu dvorce. Po
této době jsou hrající hráči povinni dvorec uvolnit.

10. Všichni členové oddílu i hosté jsou povinni dbát na dodržování pořádku v celém
areálu a případné závady jsou povinni ohlásit správci nebo členům výboru TO .
Všechny osoby v areálu jsou povinny se řídit pokyny správce a členů výboru TO.
11. V celém areálu platí přísný zákaz vstupu psů.
12. Vjezd motorových vozidel do areálu je povolen jen po dohodě se správcem .
Motocykly je možno startovat a vypínat pouze mimo areál.
13. Jízdní kola je povoleno odkládat pouze do stojanu.
14. Sponzoři oddílu si mohou rezervovat dvorec a to 2x v týdnu prostřednictvím on line
systemu nebo po dohodě se správcem tenisu
15. Nedodržování hracího řádu může mít za následek vyloučení ze hry, případně z oddílu.

Brigádní povinnost
1. Každý člen oddílu má povinnost splnit před zahájením hry brigády a to v
rozsahu
a) Dorost a dospělí

8 hod

b) Důchodci

5 hod

c) Mláděž

od 10ti do 14ti let

5 hod

d) Děti do 10 let

0 hod

e) Členové výboru

0 hod

f) Ženy od 18 ti let

0 hod

2. Brigádní povinnost mohou

tomto

muži v kategorii dospělí a dorost splnit buď

a) při stavění haly v předem stanovených termínech (počet potřebných brigádníků je
omezen kapacitou 25 lidí /stavění či skládání haly/
b) anebo při úpravě dvorců
zahájením hry

opět v předem stanovených termínech nejpozději před

3. Mládež a důchodci mohou splnit brigádní povinnost po dohodě se správcem oddílu
kdykoliv, ale nejpozději před zahájením hry
4. Cena za neodpracovanou hodinu je stanovena na 300,- Kč/ 1 hod
5. V případě, že člen oddílu v kategorii dospělí a dorost nestihne odpracovat brigádní
hodiny v určených termínech, je povinnen brigádní hodiny uhradit v dané částce
6. Termíny na brigády určuje
předem
7. Brigádní povinnost
oddílu )

výkonný výbor tenisového oddílu a to minimálně týden

nelze vykonávat v zastoupení ( výjimky může odsouhlasit správce

Členské příspěvky
1. Členské příspěvky musí být zaplaceny před zahájením hry. Výši členských příspěvků
odsouhlasuje valná hromada a to ve výši
a) Dospělí

2500,- Kč

b) Rodič na mateřské / rodičovské dovolené

1000,- Kč

c) Důchodci

1400,- Kč

d) Dorost a studující

1400,- Kč

e) Žactvo 10-14 let

900,- Kč

f) Žactvo 6-9 let

500,- Kč

g) Žactvo do 6 ti let

300,- Kč

h) Udržovací členský příspěvek

300,- Kč

i) Člen výboru

0,- Kč

On line systém
1. Zájemci o hru se mohou registrovat na stránkách tenisu http://www.tenis-cbrod.cz/
a v on line systemu si zarezervovat dvorec dle platných pravidel zveřejněných na
stránkách on line systému pro aktuální období
2. Pravidelné rezervace mají umožněny pouze trenéři za podmínek určených

VV TO

Rozdělení dvorců
1. Po dobu mistrovských utkání (od 1.4. do 30. 6. a od 1. do 10. září)
a) Dvorce 1, 2 a 3 – závodní hráči a tréninky
b) Dvorce

5, 6 a 7 –

•

do

16:00

závodní hráči a mládež do 18 ti let

•

od

16:00

rekreanti a pouze po dohodě se správcem závodní
hráči a mládež…(nelze kombinovat např. rekreant + mládež)

c) Dvorec 4
•

do

17:00 rekreanti + mládež do 18 ti let

•

od

17:00 do 19:00

závodní hráči A a B mužstva

d) Dvorce 8 a 9 – tréninky, mládež
2. Všechny dvorce v sobotu a neděli – viz. „Hrací řád, bod 4“
3. Mimo mistrovská utkání
a) Všechny dvorce jsou k dispozici všem členům v pořadí dle rezervačního systému
anebo
jak se dostaví.

Pronájem dvorců
Závazná pravidla pro pronájem dvorců (nečlenové tenisového oddílu):
1. Vstup nečlena oddílu (pronájem) na dvorec je možný až po zaplacení nájmu a dohodě se
správcem areálu nebo jím pověřenou osobou (ředitel turnaje a vrchní rozhodčí v
době konání turnaje, členové výboru oddílu .
2. Dohoda spočívá z poučení o chování na dvorci a v areálu, přípravě dvorce ke hře
a vysvětlení závěrečného úklidu dvorce po hře. Součástí této dohody je též
délka pronájmu dvorce.
3. Před vstupem na dvorec musí být uhrazen poplatek za pronájem dvorce. Poplatek činí
za každý pronajatý dvorec 200,- Kč za první hodinu hry bez ohledu na počet hostů na
dvorci (2-4) a 50,- Kč za každou další započatou čtvrthodinu. Maximální výše poplatku
za jednoho hráče je omezena na 100,- Kč za 1 hodinu a 25,- Kč za každou další
započatou čtvrthodinu.
Hráč
je
povinen
se
na
požádání
funkcionáře
TO
prokázat
platnou stvrzenkou o zaplacení nájmu.
4. Výše poplatku za komerční trénink 25,- Kč za každou započatou hodinu
5. Komerční tréninky je trenér povinnen včas a řádně rezervovat v on line systemu, v
případě stornování je třeba tuto skutečnost nahlásit správci tenisového oddílu
6. Hráči, kteří si pronajmou dvorec ke hře, mají právo použít sprchy a sociální
zařízení oddílu a občerstvit se v klubové restauraci.
7. Nedodržení těchto pravidel může mít v budoucnu za následek zaplacení pokuty až do
výše 100% poplatku za vstup na nepronajatý dvorec.
8. Pronájem celého areálu t.j. minimálně 7mi dvorců vč. klubovny je možný po projednání
s výborem oddílu a to za 10.000,- Kč

V Českém Brodě dne 21.2. 2015

