Tenisový klub Kersko

Po
Tenisové dvorce pro všechny zájemce o tenis jsou přístupné v každý všední den od
16.00 hod., za podmínek uvedených v hracím řádu.
Zájemci o hru se mohou přihlásit na níže uvedených teLčíslech pro otevření areálu.
Tel .č.

724 337 013
604 708 174
607 611 553
602 257 235
724 965 965
607 930 073

Rudolf Laju
Ladislav Blažek
Bořek Holubec (pro zájemce z Velenky)
Jaroslav Ulman
(pro zájemce z Hradištka)
Josef Zelenka
Jaroslava Loudová (pouze úterý a čtvrtek)

8.00

do

HRACÍ ŘÁD TK KERSKO 2019
Každý hráč musí své právo na hru uplatnit, tj. přijít do areálu, i tehdy jsou-Ii kurty obsazeny a
vyčkat na jejich uvolnění ve smyslu hracího řádu a vzájemné dohody

Zásady:
Provozní doba areálu je od 8°° do 21°° hodin.
Čtyřhra má přednost před dvouhrou hráči dvouhry na požádáni dohrají rozehraný set a uvolní
1.
dvorec pro čtyřhru
Jsou-li oba dvorce obsazeny hráči čtyřhry a hlásí se další hráč nebo dvojice až čtveřice hráčů, tak
2.
čtveřice, která dohraje set dříve uvolní kurt nově příchozím hráčům a na základě dohody pak
pokračuje lira na kurtu v novém složení. Totéž platí i pro ukončení hry na druhém kurtu.
3.
Při zvýšeném zájmu o hru je povoleno odehrát jen jeden set. Zájemci o odvetu musí počkat na
uvolnění kurtu a využít jej ve volné kapacitě

4.
Právo přednosti ke hře mají kmenoví Členové a pasivní členové, kteří mají odpracované brigády a
zaplacený celosezonní poplatek

Hostování je možné jen v Čase od 8.00 do 16.00 a v případě volné kapacity i v ostatním Čase. Hru
5.
může započít jen hráč proti dokladu o zaplacení
Dojde-li v areálu k rozporům ve výkladu hracího řádu nebo jiným nesrovnalostem, je vyřešení
v kompetenci výboru TK
V případě, že bude zjištěno, že člen výboru nebo kmenový člen porušil ustanovení o placení
hostovného, bude toto považováno za hrubé porušení hracího řádu a s porušitelem tohoto
ustanovení bude projednáno podle stanov.

Každý kmenový a pasivní člen je povinen odpracovat 4 hodiny brigády.
Brigády eviduje každý přítomný člen výboru. Nutno nahlásit! Odpracování brigád
bude evidováno a je možné v průběhu celé sezóny. Neodpracované hodiny musí Člen
doplatit po 160,- Kč za hodmu.

Výbor TK

