H R A C Í Ř Á D NA ROK 2020
Lawn Tennis Club Sušice, z. s., IČ: 483 53 973

1/ VSTUP NA DVORCE :
Vstup na dvorce je povolen jen řádným členům LTC po zaplacení
jednorázového vstupního členského vkladu (noví členové), udržovacího
členského příspěvku na příslušný rok, hracích poplatků a odpracování brigád,
nečlenům LTC po zaplacení předepsaných poplatků a v ostatních případech
se svolením správce areálu. Hráči musí mít tenisovou obuv a vhodné
tenisové oblečení. Není dovoleno hrát v plavkách, bez obutí a bez trička.
Hráči se chovají na dvorcích a v ostatních prostorách areálu ukázněně,
nepoužívají hrubých výrazů a nadávek. Při vstupu na dvorce používají
postranních prostorů a nepřekážejí hrajícím. Na dvorcích není dovoleno
provozovat jiný sport než tenis. Uživatelé dvorců jsou povinni udržovat hřiště
v pořádku, nepoškozují sítě ani oplocení a snaží se o zachování a vylepšení
zařízení a vybavení areálu. Během hry je nutno zachovávat klid, hráči se
vzájemně chovají korektně a sportovně.

2/ POUŽITÍ A OBSAZOVÁNÍ DVORCŮ :
Dvorce jsou očíslovány 1 - 5 směrem od šaten. Pro turnaje a soutěže jsou
dvorce vyhrazeny.
Mimo vyhrazenou dobu se dvorce obsazují podle těchto zásad:
• nejsou-li dvorce plně obsazeny, hrací doba není omezena. V opačném
případě činí hrací doba maximálně 1 hodinu, včetně doby úpravy dvorců
po hře (platí pro dvouhru i čtyřhru);
• všichni hráči jsou povinni před použitím dvorce provést rezervaci - tuto lze
provést na libovolnou (neobsazenou) hodinu;
• rezervace se provádí rezervačním systémem přes internet tak, aby bylo
možné hráče identifikovat (musí být uvedeno příjmení);
• další rezervaci je možno učinit až po dohrání; provedenou rezervaci si
může hráč libovolně měnit podle obecných zásad obsazování dvorců;
• nenastoupí-li hráč do 10 minut po stanoveném čase na rezervovaný
dvorec, ztrácí tím pořadí;
• pokud není rezervovaný dvorec fakticky obsazen může být použit ke hře i
mimo pořadí, přičemž toto nemá vliv na již zadané rezervace hráče, který
takto dvorec mimo pořadí využil;
• není dovoleno několikanásobné zadávání dvorce;
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• hráči, kteří odehráli svůj čas, mohou hrát dále, jen jsou-li dvorce volné
nebo po vystřídání dalších zájemců;
• děti ve věku do 15 let si mohou rezervovat dvorec pouze do 16.00 hodin;
• hrací doba na dvorcích je stanovena takto:
duben, květen

13.00 - 20.00

červen, červenec, srpen
září

8.00 - 21.00
13.00 - 19.00

ve dnech pracovního volna je hrací doba vždy od 8.00 hodin po celý den;
• o způsobilosti dvorců ke hře rozhoduje správce;
• základní úpravu plochy před zahájením hry a stříkání dvorců provádí
správce, hráči po skončení hry upraví dvorce podle pokynů správce;
• veškeré sporné případy spojené s provozem dvorců řeší s konečnou
platností správce;
• použití "koše s míči" na trénink je povoleno pouze na dvorcích č. 3 a č. 4
do 16.00 hodin a č. 5 do 19.00 hodin po celý rok. Zadávání takto využitých
dvorců je prováděno odzadu (tj. od dvorce č. 5);
• jmenovaný "klubový" trenér má pro oficiální tréninky vyhrazeny stanovené
hodiny, které neruší možnost "vlastního" hraní trenéra, "nekluboví" trenéři
mohou trénovat podle podmínek tohoto Hracího řádu, tj. v rámci své
rezervace;
• žáci do 15 let mohou hrát na dvorcích takto:
- mimo období hlavních prázdnin do 17.00 hodin
- v období hlavních prázdnin do 16.00 hodin
- pokud hraje žák s dospělou osobou, toto ustanovení neplatí;
• klubový trenér provádí rezervaci kódem s označením „klubový trénink“.

3/ POUŽITÍ ŠATEN A OSTATNÍCH PROSTORŮ V AREÁLU DVORCŮ :
Šatny a ostatní prostory areálu jsou určeny pro přechodné uložení oděvů,
odpočinek a sportovní činnost. Všichni hráči a návštěvníci jsou povinni
udržovat pořádek, neodhazovat odpadky a neničit zařízení areálu. Z prostoru
odpočívadel není dovoleno během hry pokřikovat na hráče a rozhodčí. V
době hry je požadován naprostý klid. Není povoleno pobíhání a ani jiná
činnost rušící hráče při hře. Je zakázáno volné odkládání jízdních kol v celém
areálu. Větší finanční částky je každý hráč povinen uschovávat u správce,
rovněž tak i jiné cennosti. Hráčům není dovoleno nechávat cenné předměty
bez dozoru.

2

4/ POUŽITÍ DVORCŮ NEČLENY LTC :
Nečlenové klubu jsou povinni se řídit zásadami tohoto Hracího řádu. Za
použití dvorců se účtují následující poplatky:
POUŽITÍ DVORCŮ NEČLENY LTC :
Položka

Kč

dvorec na hodinu

150,-

hra s členem klubu (platí i pro čtyřhru) na hodinu

80,-

(dvorce lze najímat pouze do 16.00 hodin, toto neplatí, pokud
hraje s hostem člen klubu)
osoba na týden

800,-

osoba na 2 týdny

1.200,-

osoba na 3 týdny

1.450,-

osoba na měsíc

1.800,-

Děti do 10 let mají nárok na 50% slevu, mimo poplatku za dvorec na hodinu.
Všechny poplatky se hradí k rukám správce oproti vydání účetního dokladu,
přičemž na dokladu je uvedena doba, na kterou bylo zaplaceno.
ČLENSKÉ

POPLATKY :

Položka

Kč/rok

vstupní vklad pro členství v klubu (platí osoby starší 18 let)
(vstupní vklad neplatí bývalí členové klubu, kteří přerušili
členství)

1.000,-

hrající člen starší 18 let

1.700,-

hráč pobírající důchod, student od 18 do 26 let

900,-

hrající žák (do 15 let)

550,-

hrající student (15 až 18 let)

750,-

nehrající člen a sponzor

300,-

platba za skříňku

200,-

Pro sazbu je rozhodující věk k datu placení. Čestný předseda a čestný člen
klubu mají veškeré požitky zdarma. Od placení členských poplatků jsou po
dobu výkonu funkce osvobozeni členové výboru LTC.
Do zaregistrování zaplacených členských poplatků do evidence členů, není
přístup na dvorce povolen. Členské poplatky se platí složením částky v
hotovosti dle vyvěšeného pokynu. Zároveň bude provedena kontrola
osobních údajů člena nutných k identifikaci.
3

6/ BRIGÁDNICKÉ POVINNOSTI :
Pro aktuální rok jsou stanoveny tyto brigádnické povinnosti (hodiny):
- dospělí (mimo hráčů pobírajících důchod) 3 hodiny
- ženy 2 hodiny
- děti ve věku 15 až 18 let 2 hodiny (děti do 15 let věku nemají brigádnickou
povinnost).
Hodiny musí být odpracovány nejpozději do konce května (později se
souhlasem správce). Za každou neodpracovanou hodinu bude účtováno
200,- Kč. Hodiny si lze i zaplatit. Pokud člen odpracuje brigády po skončení
sezóny při úklidu dvorců, je toto bráno jako splnění brigádnické povinnosti pro
následující sezónu. Po skončení hrací sezóny je možno brigádnické hodiny
pouze zaplatit. Nově přihlášený člen neodpracované brigády neplatí.

7/ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ :
V případě závažného porušení tohoto Hracího řádu anebo v případě dalších
přestupků je výbor LTC oprávněn vyloučit jmenovaného z klubu anebo mu
znemožnit přístup na dvorce.

8/ VYHRAZENÁ PRÁVA VÝBORU LTC :
Výbor LTC je oprávněn na základě vzniklé situace pozměnit tento Hrací řád a
změny zveřejnit. Výbor LTC a správce jsou oprávněni použít kázeňské
pravomoci vůči těm, jejichž jednání je v rozporu s tímto Hracím řádem a
vykázat je z areálu dvorců. Do projednání a uzavření přestupku není
jmenovanému povolen vstup do areálu.
Za výbor LTC
Mgr. Tomáš Nachtigall
předseda výkonného výboru
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