
 

HRACÍ  ŘÁD 

Všude, kde je psáno člen klubu, myslí se tím zároveň člen-hráč nebo členka-hráčka tenisového 
klubu. 

1. Tenisové kurty jsou v provozu pro členy klubu denně od 8 do 20 hodin. 
Pro veřejnost (hosty) jsou kurty otevřeny ve všedních dnech od 14 do 20 hodin 
(dopoledne buď se členy klubu nebo po předchozí domluvě se správcem 
areálu), o víkendech od 8 do 20 hodin. 
O jejich způsobilosti pro hru vždy rozhoduje správce areálu nebo přítomný 
člen výboru tenisového klubu. 
 

2. Obsazování kurtů se řídí online rezervačním systémem. 
 

3. Hrát mohou členové klubu, členové klubu s hosty a veřejnost (hosté), kteří si 
provedou rezervaci kurtu v online rezervačním systému. 
 

4. Rezervace se provádí dle pravidel Rezervačního řádu. 
 

5. Maximální hrací doba pro členy klubu je pro dvouhru a čtyřhru 90 minut s tím, 
že 5 minut před koncem hrací doby je nutné zahájit úpravu kurtu. 
 

6. Maximální hrací doba pro veřejnost (hosty) je pro dvouhru a čtyřhru 60 minut s 
tím, že 5 minut před koncem hrací doby je nutné zahájit úpravu kurtu. 
 

7. Pokud uplyne hrací doba a kurt není rezervován pro další hráče, lze hrací 
dobu prodloužit, a to vždy pouze o 30 minut znovu v online rezervačním 
systému. 
 

8. Členové klubu, dopolední hráči, mohou hrát (provádět rezervace) ve všedních 
dnech od 8 do 14 hodin, o víkendu od 8 do 20 hodin 
 

9. Vstup hráčům na kurt je povolen ne dříve než 5 minut před započetím hrací 
doby. 
 

10. Vstup na kurty je povolen pouze v tenisové obuvi a vhodném oblečení. 
 

11. Hráči jsou povinni při údržbě kurtů dodržovat pokyny správce nebo 
přítomného člena výboru tenisového klubu. 
Před započetím hry, je-li kurt suchý, je nutné ho nakropit. 
Po hře je nutné kurt nejdříve srovnat dřevěným hrablem a následně (do 
spirály) kurt zamést. 
 

12. Při hře jsou hráči povinni dodržovat zásady slušného chování a vyvarovat se 
nevhodných slovních projevů. 
 

13. Na kurtu je nutné udržovat čistotu a pořádek. 
 



14. Porušování Hracího řádu, neuposlechnutí pokynů správce nebo přítomného 
člena výboru tenisového klubu ve smyslu Hracího řádu, bude znamenat 
napomenutí a v případě opakování i možné vykázání a vyloučení z tenisového 
klubu. 
 

15. Návrhy změn Hracího řádu přijímají písemně jednotliví členové výboru 
tenisového klubu. 
 

16. Výbor tenisového klubu si vyhrazuje právo měnit Hrací řád. 


