
PRAVIDLA  VSTUPU  A  HRY  KURTECH  TENISOVÉHO   

ODDÍLU  MEZIBOŘÍ 

PROVOZNÍ  DOBA NA  DVORCÍCH  JE od  8
00

 do 20
00 

hod. TELEFON 728 472 246 

 

 

ČLENOVÉ  ODDÍLU 

1. Mít  řádně  a  včas  zaplacený  členský  příspěvek  (případně  včetně  doplatku za  

neodpracované  brig.hodiny  z předchozí  sezóny)   

2. Do  určeného  data  mít  řádně  odpracován  příslušný  počet   brig.hodin   
      ( jaro – do 30. 4. 20014 ,   podzim  -  do  9. 10. 2014)    

3. Udržovat  pořádek  v celém  areálu  tenisových dvorců 

4. Podílet  se  na  činnosti  oddílu 

5. Připravit  kurt  před  hraním   ( kropení ,  případně  jiná  úprava  dvorce ) 

6. Upravit  kurt  po  hře  ( terénní  úpravy  dvorce )   

7. Umožnit  hru  sponzorům  TO   ( na  základě  předem  určených  pravidel )   

8. Být  sportovně  oblečen  vč.užívání  vhodné  sportovní  obuvi  ( vzorek  podrážky ) 

 

REKREAČNÍ  HRÁČI    

1. Vstup  na  dvorce  až  po  zaplacení  kurtu   
-  na  dokladu  musí  být  uveden  čas  hry  a  ten  je  nutno  dodržet 

-  zaplaceno  může  být  pouze  90 min, teprve  je –li kurt  volný  může  být  čas hry  prodloužen       

   o  dalších  90 min ) 

-  platí  pravidlo,  že  je  zaplaceno  vždy  90 min 

2. Vstup  na  dvorce  povoluje  správce  nebo  člen  TO  k tomu  účelu  pověřený 

3. Připravit  kurt  před  hraním   ( kropení,  případně  jiná  další  úprava  kurtu )   

4. Upravit  kurt  po hře   ( terénní  úpravy  kurtu )    

5. Být  sportovně  oblečen  vč.užívání  sportovní  obuvi   ( vzorek  podrážky ) 

 

TENISOVÉ  KURTY  
 

 Pracovní  den :   do  14 hod   -   140 Kč / 90 min   ( tenisový kurt ) 

                             po  14 hod   -   180 Kč / 90 min   (tenisový kurt ) 

 Víkend a svátky:                     -   180 Kč / 90 min   (tenisový kurt  ) 

 

HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRVHEM 
Při využití poloviny hrací plochy je poloviční cena 

 

Pracovní  den :   do  14 hod   -   180  Kč / 90 min   ( hřiště s umělým povrhem ) 

                             po  14 hod   -   240 Kč / 90 min   (hřiště s umělým povrhem )) 

 Víkend a svátky:                     -   240 Kč / 90 min   (hřiště s umělým povrhem ) 
 

 

VŠEOBECNĚ  PLATÍ  ZÁSADY,  ŽE :   

K trénování  jsou kurty vyhrazeny po domluvě s výkonným výborem  TO 

 

V případě, že se hraje tzv. „Divize A III,Liga neregistrovaných“  nebo je organizována 

akce oddílu či sponzorských organizací,  jsou dvorce uzavřeny.  

( Informace o termínu  takové akce bude zveřejněna vždy 7 dnů  předem ) 
 

Na  kurtech a v objektu klubovny je  zakázáno  kouřit 


