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HRACÍ  ŘÁD 
TENISOVÉHO  ODDÍLU  ZM Záběhlice TJ ASTRA  

 
 

A. Oprávn ění ke h ře 
 

1. Na dvorcích tenisového oddílu ZM Záběhlice TJ ASTRA mohou hrát pouze: 
1) členové tenisového oddílu, kteří na příslušný rok 

- zaplatili všechny příspěvky, 
- odpracovali nebo zaplatili stanovené brigádnické hodiny, 

2) závodní hráči jiných oddílů hrající mistrovské utkání nebo turnaj, 
3) hosté – viz bod 5. tohoto hracího řádu, 
4) hráči, kteří si pronajali tenisové dvorce. 

 
2. Omezení hry na tenisových dvorcích: 

1) žáci do 16:00 hod., 
2) dorost do 17:00 hod., 
3) hráči uvedení pod bodem 1) a 2) s dospělým členem oddílu bez omezení 

(ustanovení neplatí pro účastníky organizované výuky ve dnech, kdy probíhá 
výuka) 

4) trenéři organizované výuky mládeže („školičky“) nemohou provádět rezervaci 
dvorců pro individuální využití po 17 hodině ve dnech, kdy zajišťují výuku.  

5) výjimku tvoří hra dle „Rozvrhu hodin“ schválená výborem tenisového oddílu 
(organizovaný trénink a pronájem hodin na celou sezónu). 

 
3. Pořadí přednosti ve hře na tenisových dvorcích: 

1) mistrovská utkání družstev, 
2) krajský turnaj, 
3) klubový přebor závodních nebo rekreačních hráčů, 
4) hra dle „Rozvrhu hodin“, 
5) rekreační hra, 
6) poznámka: 

- termíny pro body 1) až 3) schvaluje výbor tenisového oddílu v případě 
jejich nesouladu s bodem 4., 

- při mistrovském utkání mohou hrát na uvolněném dvorci jiní hráči jen po 
dohodě s příslušným vedoucím závodního družstva, 

- krátkodobé změny schvaluje výbor tenisového oddílu nebo správce dvorců. 
 
 

B. Hrací doba, provozní doba, zadávání tenisových d vorc ů 
 

1. Hrací doba (s výjimkou hry dle „Rozvrhu hodin“) je: 
- dvouhra 60 min., včetně úpravy dvorců (cca 5 min. na úpravu), 
- čtyřhra 60 min., včetně úpravy dvorců (cca 5 min. na úpravu). 

Hrací doba začíná a končí 30. a 60. minutou dle času platného v ČR. 
 

2. Provozní doba na tenisových dvorcích je uvedena na vývěsce areálu tenisového 
oddílu. 

 
3. Hrací dny pro mistrovská utkání jsou dány soutěžním řádem a jedná se zpravidla 

o soboty a neděle. Vedoucí závodních družstev jsou povinni zajistit, aby nedošlo k 
souběhu dvou mistrovských utkání a nejpozději 3 dny před termínem konání 
mistrovského utkání informovat členy tenisového oddílu formou vývěsky se 
současným zapsáním do „Provozní knihy“ u správce tenisových dvorců. 
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4. Zadávání tenisových dvorců (s výjimkou hry dle „Rozvrhu hodin“) se provádí 
zapsáním do hracího plánu, který je vyvěšený v areálu tenisových dvorců nebo 
telefonickou objednávkou u správce. Dvorec je možno objednat 24 hod., předem. 
Zápis musí být proveden osobně jedním z hráčů, nebo správcem. Pro dvouhru se 
zapisují dva hráči, pro čtyřhru čtyři hráči a to vždy na jednu hru. Zapsaní hráči 
musí být osobně přítomni v areálu tenisových dvorců min. 10 min. před zahájením 
hry, jinak je zápis neplatný a na jejich místa se za přítomnosti správce mohou 
zapsat jiní hráči. 
Hráči se mohou zapsat na hrací plán pouze jednou denně.  
Hráči, kteří mají vyhrazené hodiny nebo již hráli na základě zápisu v hracím plánu, 
mohou hrát opakovaně, jen pokud jsou tenisové dvorce volné, nezapisují se však 
a musí tenisový dvorec okamžitě uvolnit nově zapsaným hráčům v hracím plánu. 

 
5. V případě, že některý tenisový dvorec není obsazen, může jej správce pronajmout 

za poplatek určený výborem tenisového oddílu. Správce vydá hráčům před 
zahájením hry stvrzenku a zapíše pronájem do provozní knihy. Zadání dvorce pro 
hru nečlenů oddílu je možné provést telefonicky u správce nebo osobně pouze 
v den, na který je hra požadována (tj. pouze pokud členové oddílu nevyužili své 
možnosti rezervace dvorců v předchozím dni). Výjimkou jsou úterní a čtvrteční 
odpoledne po 13té hodině, kdy s ohledem na sjednané vytížení dvorců dle 
„rozvrhu hodin“ není nečlenům možnost rezervace dvorce dovolena.  

 
6.  Je zakázáno: 

- zadávat si tenisový dvorec vyhrazený pro hru dle „Rozvrhu hodin“, 
- hrát na tenisovém dvorci bez zápisu do hracího plánu (výjimkou je hra dle 

„Rozvrhu hodin“ a situace dle bodu D), 
- zadávat si tenisový dvorec pro další hru, 
- hrát v jiném obsazení než je uvedeno v zápisu na hracím plánu. 

 
 

C. Úprava tenisových dvorc ů, způsobilost ke h ře 
 

1. Hráči, kteří ukončí hru, jsou povinni urovnat dvorce nejprve dřevěným hrablem, 
zejména na zadních čarách. Potom se dvorec upraví buď síťovačkou nebo 
kartáčem. Úprava dvorce nekončí u postranních čar, ale upravuje se i prostor 
mezi dvorci a za zadní čárou. 

 
2. Hráči, kteří nastupují na dvorec jej řádně pokropí a uloží hadici.             
 
3. Na každé straně dvorců je stejný počet prostředků pro jejich úpravu. Není nutné je 

přenášet z jedné strany na druhou.  
 

4. O způsobilosti tenisových dvorců ke hře rozhoduje správce tenisového oddílu. 
 

Důrazně je zakázáno hrát na neupraveném, zejména nepokrope ném suchém 
tenisovém dvorci. 

 
 

D. Tréninková st ěna 
 

O způsobilosti tréninkové stěny a povrchu před ní ke hře rozhoduje správce 
tenisových dvorců. Při mistrovském utkání nebo turnaji je hra povolena jen 
účastníkům. 
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Pořadí přednosti ve hře na tréninkové stěně: 
- organizovaný trénink mládeže,  
- hra mládeže, 
- hra dospělých. 

Na každé straně tréninkové stěny mohou hrát současně nejvýše dva hráči. 
Hrací doba na tréninkové stěně je max. 15 min. s ohledem na vystřídání hráčů. 
 

E. Hostování  
 

1. Hosté našich závodních hráčů mohou s nimi hrát pouze se souhlasem vedoucího 
závodního družstva a to ve vyhrazených tréninkových hodinách uvedených v 
„Rozvrhu hodin“.  

  
2. Hosté rekreačních hráčů a ostatní hosté mohou hrát jen se souhlasem správce 

tenisového areálu a po úhradě příslušného poplatku. 
 
 

F. Dodržování po řádku a kázn ě na tenisových dvorcích  
 

Členové tenisového oddílu a hosté musí v tenisovém areálu dodržovat zásady 
slušného chování a pořádek. Musí se řídit „Hracím řádem“ a pokyny správce 
tenisového areálu a členů výboru tenisového oddílu. Tenisová výstroj a výzbroj hráčů 
musí odpovídat platnému „Soutěžnímu řádu“. Závodní hráči jsou povinni dodržovat 
tréninkový plán „Rozvrh hodin“. Za účelnost a intenzitu tréninku odpovídá příslušný 
vedoucí závodního družstva. 

 
V areálu tenisových dvorc ů je zakázáno: 

- kou ření a případná manipulace s otev řeným ohn ěm v prostorách 
šaten, 

- užívání alkoholických nápoj ů a kou ření osobám mladším 18 let. 
 

V případě hrubého porušení „Hracího řádu“ je povinností správce tenisového areálu, 
případně přítomného člena výboru tenisového viníka z tenisového areálu neprodleně 
vykázat. 
Veškeré připomínky související s provozem tenisového areálu (nepořádek, 
nedodržování „Hracího řádu“) mohou členové oddílu oznámit správci tenisového 
areálu a případně zapsat do „Provozní knihy“ uložené u správce tenisového areálu. 

 
 

G. Platnost hracího řádu 
 

Tento hrací řád byl schválen výborem tenisového oddílu dne 13.3.2012 a platí od 
tohoto dne do odvolání. 

       
 
 
 
 

Výbor tenisového oddílu ZM Záb ěhlice TJ ASTRA 
       Vildová, Juříčková, Potužník, Jerhot v.r.   
 


