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Tenisový klub LTC TABOR 1903 

 Provozní řád 

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

a) Provozní řád stanovuje zásadní pravidla pro využívání tenisového areálu LTC TABOR 

1903 (dále jen “klubu”) a jejich příslušenství členy klubu i dalšími návštěvníky. 

b) Zařízení areálu klubu lze využívat k vlastní sportovní činnosti, k úkonům se sportovní 

činností bezprostředně související (použití šaten, sprch, toalet apod.), k pořádání 

klubových či soukromých společenských akcí nebo k dalším činnostem, které provoz a 

vybavení areálu klubu umožňuje. 

 

II. SPORTOVNÍ ČINNOST 

 

a) Vlastní tenisové dvorce jsou určeny výhradně ke hře tenisu. Jejich použití k provozování 

jiných druhů sportů je zakázáno. 

b) Obsazení dvorců je dáno sportovním programem klubu, přičemž platí priorita jednotlivých 

činností v tomto pořadí (pokud nesdělí výkonný výbor jinak): 

i. utkání mistrovských soutěží družstev a turnajů pořádaných na dvorcích. 

ii. příprava závodních hráčů podle tréninkového rozvrhu. 

iii. obsazení dvorců na základě pronájmu včetně soukromých tenisových škol. 

iv. volné využití dvorců ke hře podle dalších ustanovení tohoto řádu. 

 

c) V době konání utkání či turnaje nelze používat dvorce k dalším činnostem. Případné 

omezení dvorců, které momentálně nejsou při akci využity, může povolit vrchní rozhodčí 

soutěže, nebo pověřený zástupce. 

d) Hodiny obsazené oficiální přípravou závodních hráčů schvaluje výkonný výbor. Podle 

dohody může při tréninku dojít k jinému obsazení dvorců oproti rozdělení tréninků, 

závazný je však jejich počet a doba. Výbor klubu má právo operativně rozhodnout o 

obsazení dvorců za účelem přípravy hráčů v rámci tréninku i mimo hodiny uvedené v 

rozvrhu.  

e) Obsazení dvorců je blíže určeno týdenním hracím plánem vyvěšeným na terase vedle 

klubovny. Hrací plán v delším časovém horizontu eviduje správce klubu. Správce klubu 

má své stanoviště v klubovně, jeho pracovní doba začíná denně od 8.00 hodin a končí ve 

20.00 hodin. Hrací doba je určována podle denního světla. Hrací doba se dělí na hrací 

jednotku, která má 60 minut. V hrací jednotce je zahrnutý čas na postříkání, a upravení 

dvorce. Překročení hrací jednotky je možné jen po vzájemné dohodě se správcem klubu. 

Povinností každého hráče je před zahájením kurt nastříkat dle potřeby a po ukončení hry 

upravit (upravit kurt hrablem, zamést kurt, pokropit kurt). 
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f) Z hracího plánu je patrno, kdy který kurt je v průběhu sezóny obsazen (tréninky závodních 

hráčů, tenisová škola, mistrovská utkání, turnaje apod.). Je proto možné si tenisový kurt 

zamluvit předem a to osobně nebo telefonicky prostřednictvím správce, který zapíše 

blokování kurtu v hracím plánu. Zamluvení kurtu může být provedeno na libovolně 

dlouhou dobu dopředu. Před nástupem na kurt jsou hráči povinni se prezentovat u 

správce klubu, který provede kontrolu zápisu v hracím plánu. Výkonný výbor klubu si 

vyhrazuje právo upřednostnit rezervaci kurtů zejména v případech konání turnajů, 

mistrovských utkání, či jiných událostí klubu. Obsazování a dobu pronájmu kurtů a má v 

kompetenci správce klubu a odvíjí se zejména od aktuální poptávky. Přednost mají 

členové, závodní hráči klubu a hráči se zaplacenými celosezónními příspěvky. 

g) Blokování kurtu může správce klubu zrušit:  

i. pro nezpůsobilost tenisových kurtů např. z důvodu povětrnostních podmínek 

apod…,  

ii. z důvodů porušení tohoto Provozního řádu (a to bez nároku na vrácení, či 

náhradu zaplacené sazby za pronájem kurtu/ů). 

h) Zahájení hry na dvorci je možno pouze po zaplacení členského příspěvku, celosezónního 

příspěvku, nebo hodinové sazby pro ostatní zájemce. 

i) Výši příspěvků a sazeb schvaluje výkonný výbor pro příslušný rok. Při hodinové sazbě je 

uvažován poplatek za hrací jednotku na jednom kurtu. 

j) Vstup na dvorec je povolen pouze ve vyhovující tenisové obuvi a vlastní hru je možno 

provozovat v přiměřeném tenisovém sportovním úboru. 

k) Nenastoupí-li hráč na kurt ve stanovenou dobu, na kterou měl kurt rezervovanývaný, 

může správce klubu nabídnout kurt v této době dalším zájemcům. Totéž platí pro tréninky 

závodních hráčů. 

l) Všichni zájemci mají možnost v provozních hodinách využívat ke hře odrazové stěny 

zdarma. Výjimku tvoří hodiny, které jsou dle rozvrhu vyhrazeny pro tenisovou školu. 

m) Provozování soukromé tenisové školy se uskutečňuje úplatně na základě dohody, 

uzavřené mezi provozovatelem tenisové školy a výkonným výborem klubu. Jakákoliv 

tenisová činnost uskutečňovaná v areálu klubu za úplatu ve prospěch soukromé osoby, 

která není provozována na základě dohody s klubem LTC TABOR 1903, je přísně 

zakázaná. 
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III. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ VYUŽITÍ 

 

a) Návštěvníci areálu klubu jsou oprávněni využívat všechna prostranství k posezení, 

konzumaci nápojů či občerstvení, či k dalším možným činnostem, které nenarušují chod 

klubu.  

b) Ve všech vnitřních prostorech klubovny je zákaz kouření. Přístup do vnitřních prostor 

klubovny je zakázán v tenisové obuvi zejména znečištěné od antuky. Využívání vnitřních 

prostor klubovny se řídí pokyny správce klubu.  

c) Návštěvníci klubu mohou v případě zájmu požádat výkonný výbor (prosřednictvím 

správce klubu) o možnost uspořádat v areálu soukromou společenskou akci (firemní 

akce, oslava narozenin či jiných slavnostních příležitostí) včetně vlastního výběru hostů 

za úhradu, která se stanovuje individuálně podle charakteru akce. Při těchto akcích jsou 

návštěvníci povinni řídit se Provozním řádem a pokyny správce klubu k zabezpečení 

základního pořádku a zodpovídají za případné vzniklé škody. Současně je žadatel před 

akcí povinen složit zálohu 2.000Kč, která mu bude vrácena, pokud podle názoru správce 

klubu nedojde ke škodě či narušení pořádku. 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

a) Při používání areálu klubu i jeho příslušenství jsou návštěvníci/hráči povinni v souladu s 

Provozním řádem klubu šetřit veškeré zařízení i další majetek a chránit jej před 

poškozením nebo zcizením.  

b) Návštěvníci/hráči jsou povinnni vystupovat v celém areálu klubu v souladu s dobrými 

mravy a pravidly tenisu, chovat se ohleduplně zejména k hráčům hrajícím na ostatních 

kurtech a řídit se pokyny správce klubu provozujícího celý sportovní areál. V případě 

porušení Provozního řádu má správce klubu právo vykázat návštěvníky/hráče z areálu 

klubu bez nároku na vrácení zaplacené sazby/příspěvku za pronájem kurtu/ů, či poplatku 

za jiné poskytnuté služby. 

c) V celém areálu klubu je zákaz jízdy na kole, jejich parkování je možné pouze na 

vyhrazených místech. Do areálu je zákaz vjezdu dvoustopým i jednostopým motorovým 

vozidlům mino výjimky odsouhlasené výkonným výborem. 

d) Provozní řád byl schválen výkonným výborem klubu. Jeho změny či doplňky je oprávněn 

přijímat pouze výkonný výbor klubu. 

 

 

 

 

 

Výkonný výbor 

LTC TABOR 1903 

 

 


