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Pravidla objednávání kurtů v areálu TK Krnov
1. Objednávání kurtů se provádí do rozpisu kurtů (plachet), které jsou neustále k dispozici na nástěnce
v klubovně TK Krnov (na nástěnce je vždy umístěn aktuální týden a týden následující)
2. Hrací jednotka pro dvouhru je 60 minut, pro čtyřhru 90 minut.
3. Každý člen klubu má právo provést rezervaci pouze na dvě hrací jednotky týdně.
4. V případě volných kurtů v daném dni má právo člen klubu, který je již předem dvakrát přihlášen v týdením
rozpisu, provést od 10.00 hodin v daném dni další zápis do rozpisu kurtů. Je tedy možno teoreticky hrát
každý den, pokud jsou neobsazené kurty.
5. Zápis se provádí:
1) osobně - zápisem tužkou do rozpisu na daný týden a v případě zrušení rezervace se vymaže.
Zapisují se obě jména v případě dvouhry, v případě čtyřhry se zapíše jen jméno objednavatele a ostatní
rozluštitelnými zkratkami.
2) telefonicky u správce, který požadavek zanese do týdenního rozpisu v případě, že bude
uskutečnitelný. (tel. č. správce - 605521927)
6. Závodní hráči, pro které je předběžně rezervován kurt č. 3, jsou povinni rezervovat kurt nejpozději den
dopředu do 16.00 hod. Po této době je kurt č. 3 k dispozici jako ostatní kurty a zavodní hráč na něj již
nemá přednostní právo.
7. Nečlenové klubu mohou objednávat kurty předem pouze po 18.00 hod předešlého dne a to na
neobsazené kurty. Platí stejně v případě čtyřhry.
8. V případě, že chybí hráč, který byl předem dohodnut s objednavatelem na hru v daný den, je možno vzít
do hry jiného hráče, i když tento již daný den hrál (nebo bude hrát) – platí jak pro dvouhru, tak pro čtyřhru.
9. Zrušení rezervace se musí provést osobně 2 hodiny před danou rezervací kurtu
vymazáním(vygumováním) z týdenního rozpisu nebo telefonicky u správce kurtů (tel. č. správce 605521927)
10. Rezervace kurtu se ruší, nenastoupí-li objednavatel do 10 minut po plánovaném čase na kurt. Je možno
jej obsadit jinými členy klubu, kteří mají zájem o hru na daném kurtu.

Povinností člena klubu je seznámit se s výše uvedenými pravidly a následně se dle nich řídit. Dodržování pravidel pro
objednávání kurtů kontroluje správce kurtů a výbor klubu, který uděluje sankce za jejich porušování.
Tato pravidla nabývají platnosti od 20. 4. 2012.
Schválil ing. Martin Štěpanovský
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