Hrací řád pro rok 2020
I. Rozdělení dvorců
a) hraje se na dvorcích za Kosteleckou a Sportovní ulicí, kde je k dispozici 11 a 6 dvorců.
b) rozdělení dvorců pro sezónu 2020 (pokud to bude nutné, např. firemní sportovní akce)
bude prováděno zvlášť a bude vyvěšeno ve vitríně klubu.
Dvorce jsou vyčleněny následovně:
a) Nové dvorce:
Závodní hráči: C, 1, 2, 7, 8, 10 + bublina
Rekreanti: 3, 4, 5, 6, 9
Hra sponzorů a rekreantů bude upřesněna na počátku sezóny rozpisem
b) Staré dvorce:
Přípravka a TSM hraje na starých dvorcích.
Závodní hráči a TSM: 1, 2, 3 + hala
TSM: 4, 5, 6 + hala
Hra rekreantů a sponzorů bude upřesněna na počátku sezóny rozpisem
Rezervace se provádí na hracích plánech, které jsou vyvěšeny na tabuli správců dvorců,
a to od 12,00 hod. každý den s výjimkou dvorců 3, 4, 5, které bude možno objednávat online
systémem. Přístupové kódy budou předány po zaplacení členských příspěvků. Všichni hráči
jsou povinni respektovat pokyny správců.

II. Sezónní klubové a hrací příspěvky na rok 2020
KLUBOVÝ: dospělí …………………………
1200,- Kč
mládež do 14 let ……………….
600,- Kč
zaměstnanci ……………………
600,- Kč
registrovaní hráči /včetně hracích příspěvků/ 600,- Kč
Režim sauny: od 1. 4. 2020 pravidelně každé pondělí od 16.00 do 18.00 hodin. Bez zaplacení
klubového příspěvku je zakázán vstup do šatny a sauny.
HRACÍ:

dospělí ………………………….
mládež do 18 let a studenti VŠ ....
důchodci a ženy na MD …………
zaměstnanci .…………….………

2300,- Kč
1200,- Kč
1200,- Kč
800,- Kč

Vstupní poplatek pro nového člena TK:
Vstupní poplatek pro nového člena do 25 let ………….
500,- Kč
/ v částce 500,- Kč je zahrnut i hrací příspěvek jen příslušného roku/
Vstupní poplatek pro nového člena nad 25 let ……….
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1.000,- Kč + hrací příspěvek

III. Hodinový hrací poplatek
•
•
•

Povolují pouze správci dvorců nečlenům klubu.
Za použití dvorce na:
Ø 1,5 hodinu je stanoven poplatek
350,- Kč / dvorec
Stálí členové TK mají ve hře na dvorcích přednost.

IV. Skříňky
•
•

Pronajímají se na sezónu. Poplatek za skříňku v šatnách činí 1.200,- Kč
Pronájem skříňky je podmíněn zaplacením klubových i hracích příspěvků na celou
sezónu.

V. Klubové a hrací příspěvky
•
•

Klubové a hrací příspěvky včetně pronájmu skříňky musí být zaplaceny před
vstupem na dvorce. Bez zaplacení příspěvků (klubových, hracích, včetně
odpracovaných brigád – evidují správci) je vstup na dvorce zakázán.
Termín úhrady: do 30. 4. 2020

VI. Další opatření
•
•

•
•
•
•

Výběrem všech příspěvků (včetně poplatku za neodpracované brigádnické hodiny) je
pověřena Alena Janoušková – kancelář na nových dvorcích.
Každý, kdo chce používat dvorce TK, se musí prokázat správcům dvorců legitimací TK
s fotografií a razítkem o zaplacení klubového příspěvku na rok 2020, potvrzením
o zaplacení hracího příspěvku, splněním brigád, event. potvrzením o zaplacení
neodpracovaných brigádnických hodin.
S pronájmem skříňky se současně nájemce skříňky zavazuje dodržovat v šatně pořádek.
Pořádek bude kontrolován správci s tím, že v případě zjištění výrazného nepořádku
v šatně, bude skříňka majiteli odebrána.
SAUNA správní budovy slouží pouze pro členy klubu, kteří mají uhrazen sezonní
příspěvek tj. 1200,-Kč.
Termín uzavírání šaten a sociálního zařízení bude upravován na základě ročního
časového období a kontrolován denně pracovníky ochranky.
BRIGÁDY:
Každý člen TK musí odpracovat 5 brigádnických hodin nejpozději do 30. dubna 2020.
Na později odpracované hodiny nebude brán zřetel (v případě špatného počasí bude
termín dokončení brigád upřesněn). Při nesplnění 5-ti brigádnických hodin v daném
termínu jsou sazby následující:
dospělí …………………………
mládež do 18 let, VŠ, důchodci
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1. 500,- Kč
500,- Kč

VII. Hrací doba
Hrací doba je:

do 31. května 2020
červen – srpen

- do 20,00 hod.
- do 21.00 hod.

v dalších obdobích dle instrukcí správců.
V době od 12.00 hod. do 13,30 hod. se provádí generální úprava dvorců.
•
•
•
•
•
•
•

Při plném obsazení dvorců je hrací doba 1,5 hodiny denně - viz rozpis.
Po odehrané 1,5 hodině musí členové bez vyzvání dvorec upravit a uvolnit dalším
členům. Výjimku tvoří mistrovské utkání ligy rekreantů.
Úprava dvorců je započítána do hrací doby 1,5 hodiny.
Úpravou dvorce je míněno: úprava hřeblem a kartáčem.
Rekreační hráči musí využívat celou hrací dobu, tj. do 20,00 hod. event. do 21,00 hod.
Není možné, aby všichni požadovali dvorce v době od 16,00 do 18,00 hod.
V určitých termínech, které budou předem vyhlášeny, budou moci hrát rekreanti pouze
do 16,00 hodin (turnaje, ap.), případně budou dvorce úplně blokovány.

VIII. Hra rekreačních hráčů s dětmi
•
•

Přednost však mají rekreační hráči.
Děti z přípravky mohou hrát jen s trenéry na vyčleněných dvorcích.

IX. Ostatní ustanovení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Při hraní na dvorcích je nutno dodržovat předepsanou obuv, tj. tenisky nebo botasky.
Každá jiná obuv je nepřípustná, vč. kecek
Na dvorce nepatří plavky, opalovačky nebo jiný nevhodný úbor. Je přísně zakázaná hra
bez trička, zvláště u žen.
Na všech dvorcích je přísný zákaz kouření a znečišťování dvorců zbytky cigaret
a zápalek. Rovněž je zakázáno používat alkoholických nápojů, včetně piva.
Je zakázána jízda na kole v areálu dvorců. Kola je nutno nechávat ve vymezeném
prostoru.
Zákaz vodění psů bez dozoru do celého areálu dvorců.
Při používání šaten a sociálního zařízení je nutno šetřit maximálně majetek TK. Je nutno
udržovat pořádek v šatnách, ve sprchách i na dvorcích.
Cenné věci je nutno zamykat do skříněk. Za ztrátu věcí TK neručí.
Pro informaci rekreačních hráčů budou ve vitrínách zveřejněny mistrovská utkání,
přebory kraje a ČR, v případě jiné akce (především sponzorské), kdy nebude možno hrát
na rekreačních dvorcích.
Tenisový klub má právo doplnit tento „Hrací řád“ i během sezóny.

Veškeré připomínky je možno podávat prostřednictvím webové stránky
www.tkagrofert.cz v odkazu rekreační tenis.
Hrací řád na rok 2020 byl schválen dne 9. 3. 2020.

MUDr. Oldřich Dostál
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Členské příspěvky 2020

Klubové příspěvky
dospělí

1 200,- Kč

mládež do 14 let

600,- Kč

zaměstnanci

600,- Kč

registrovaní hráči /včetně hracích příspěvků/

600,- Kč

Hrací příspěvky
dospělí

2 300,- Kč

mládež do 18 let, VŠ, důchodci, ženy na MD

1 200,- Kč

zaměstnanci

800,- Kč

Brigádnické hodiny - při nesplnění (5 hod.)
dospělí

1.500,- Kč

mládež do 18 let, VŠ, důchodci

500,- Kč

Skříňka

1 200,- Kč

Vstupní poplatek pro nového člena TK:
Vstupní poplatek pro nového člena do 25 let
500,- Kč
/ v částce 500,- Kč je zahrnut i hrací příspěvek jen příslušného roku/
Vstupní poplatek pro nového člena nad 25 let

1.000,- Kč + hrací příspěvek

Pronájem dvorců nečlenům klubu:

1,5 hod.
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350,- Kč / dvorec

