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HRACÍ ŘÁD TK KRNOV 2013

1. Obecná ustanovení







Každý člen klubu a zájemce o hru (nečlen) je povinen se seznámit s hracím řádem.
Tento řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky tenisového areálu.
Každý hráč, návštěvník (člen, nečlen) je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu,
zachovávat pravidla společenského chování a respektovat pokyny správce areálu a
členů výboru tenisového oddílu TK Krnov.
Klub neodpovídá za ztrátu cenností a finančních částek v areálu TK Krnov.
Klub nezodpovídá za bezpečnost (zranění návštěvníků v celém areálu TK Krnov).

2. Hrací řad TK Krnov pro členy klubu
 Hrací doba areálu je od 9.00 do 21.00 (do setmění).
 Hraní na kurtech je povoleno pouze těm členům klubu, kteří zaplatili členské příspěvky,
a mají vyřízenou brigádnickou povinnost.
 Při přihlašování na dvorce jsou členové klubu povinni se řídit „Pravidly pro objednávání
kurtů“.
 Vstup na tenisové dvorce je povolen ve vhodné tenisové obuvi a ve sportovním
oblečení. Hraní v plavkách nebo bez trička je zakázáno.
 Před započetím hry, je-li dvorec suchý, je nutné jej nakropit. Je zakázáno hrát na
suchém, prašném dvorci.
 Hráči se na kurtech chovají sportovně, slušně a během hry neobtěžují ostatní hráče
svými hlasitými nebo vulgárními projevy.
 5 minut před koncem hrací doby je hráč povinen zahájit úpravu dvorce po celé jeho
ploše. Tím se rozumí celá hrací plocha a prostor 5 m za základní čárou a 2,5 m vedle
postranní čáry pro čtyřhru.
 Na dvorcích je nutné udržovat čistotu a pořádek, odpadky ukládat jen do nádob k tomu
určených. Požívání alkoholických nápojů na kurtech je zakázáno.
 Platí přísný zákaz kouření v klubovně, šatnách, v buňce správce, ve skladu antuky a na
kurtech.
 Závodní hráči TK Krnov užívají přednostně kurt č. 3.
 V době mistrovských utkání a turnajů je hra pro rekreační tenis omezena. Konání akce
je povinen správce kurtů zapsat do rozpisů (plachet) a tím to oznámit členům 7 dní před
konáním akce. Plán akcí visí na nástěnce závodní činnosti ve vitríně. O výjimkách
možnosti hraní v době probíhající akce rozhoduje její řídící funkcionář (kalendář akcí je
na nástěnce a na internetových stránkách (www.tenis.spcnet.cz).
 Každý člen klubu má právo se účastnit akcí, které pořádá TK Krnov.



V celém areálu TK Krnov je přísný zákaz pořádání soukromých akcí (večírky, grilování
apod.). Možnost pořádání těchto akcí pouze po domluvě s výborem TK Krnov.

3. Hrací řád pro hosty, nečleny klubu TK Krnov
 Kurty lze pronajmout i nečlenům klubu v případě, že nejsou obsazeny členy klubu (viz
pravidla pro objednávání kurtů).
 Každý kdo není členem klubu a má zájem o hru na dvorci, se musí před zahájením hry
ohlásit správci kurtů, který s ním vyřídí příslušné formality (platba, doba hry). To platí i o
hostech našich členů, které ohlásí jejich hostitel.
 Nečlenové klubu, kteří užívají kurty a hosté areálu jsou povinni řídit se hracím řádem TK
Krnov.
4. Závěrečná ustanovení
 Členové klubu i hosté jsou povinni všestranně chránit zařízení a majetek tenisového
areálu, udržovat pořádek a čistotu v prostorách tenisového areálu.
 Výbor klubu je oprávněn na základě vzniklé situace pozměnit tento hrací řád a změny
zveřejnit.
Platí od 20. 4. 2013
Výbor TK Krnov

