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Provozní řád spolku  

TENISOVÝ KLUB HANSPAULKA z.s.  
  

  

Provozní řád Tenisového klubu Hanspaulka (dále jen „klub“) je závazný pro všechny členy klubu a 

ostatní osoby, které přicházejí do prostoru zařízení klubu. Provozní řád klubu má tyto části:  

  

1. základní ustanovení,  

2. hrací řád klubu,  

3. žebříčkový řád klubu,  

4. provozní řád šaten a sociálního zařízení,  

  

Provozní řád č. 4 je vyvěšen v pánské horní šatně.  

  

1 Základní ustanovení  

1.1  Vstup do prostoru zařízení klubu je povolen všem zájemcům o tenisovou hru.  

1.2  Zařízení klubu je během tenisové sezóny otevřeno denně od 8:00 do 21:00 hod.   Mimo 

tuto dobu je vstup do prostoru zařízení klubu povolen jen účastníkům akcí konaných se 

souhlasem člena výboru klubu.  

1.3  Začátek a konec tenisové sezóny určuje výbor klubu podle povětrnostních a provozních 

podmínek.  

1.4  Ve všech prostorách zařízení klubu je každý povinen dbát na čistotu a pořádek, šetřit a 

chránit majetek klubu a uposlechnout v tomto směru všech pokynů správce nebo členů 

výboru klubu.  

  

2 Hrací řád klubu  

2.1 Oprávnění ke hře na dvorcích  

  

2.1.1 Ke hře na dvorcích je oprávněn ten člen, který splnil příspěvkovou, případně i 

brigádnickou povinnost vůči klubu a obdržel platné přístupové údaje 

pro uskutečnění rezervace hry v rámci rezervačního systému klubu, a dále hráč, 

který uhradil příslušný poplatek za kurt (např. host).  

2.1.2 Právo na hru na volném dvorci má hráč, který má uskutečněnu řádnou rezervaci v 

souladu s čl. 2.2 tohoto řádu. V době před začátkem hrací doby je dvorec 

platným způsobem rezervován, pokud je v rezervačním systému označen hráč, 

kalendářní den, čas, číslo dvorce a vybraný spoluhráč. Nezahájí-li na 

rezervovaných dvorcích hráč hru do 15 minut od začátku rezervovaného času 

hry, je dvorec považován za neobsazený. K provedení rezervace musí být 

vybrán spoluhráč, jinak nelze rezervaci uskutečnit. 
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2.1.3 Pro rezervaci hry člena s hostem uskuteční rezervaci člen prostřednictvím 

rezervačního systému. Člen ručí za úhradu hry hosta. Host nemá přístup na 

dvorec od pondělí do pátku v době 17:00 – 19:00 hod., a to ani se členem.  

2.1.4 Pronájem dvorců pro hosty je možný v pondělí až pátek od 8:00 – 17:00 hod.  a 

od 19:00 – 21:00 hod. (mimo trénink na dvorci č. 1), v sobotu a v neděli bez 

omezení s výjimkou doby mistrovských zápasů nebo utkání přeborů klubu. 

Hosté mohou uskutečnit rezervaci pouze prostřednictvím správce klubu. Po 

zaplacení dvorce provede správce příslušnou rezervaci. Hosté obdrží potvrzení 

o zaplacení. V případě pravidelné hry hostů lze v rámci rezervačního systému zřídit 

uživatelský účet k uskutečnění rezervace za podmínky uhrazeného rezervačního 

kreditu. Uhrazený kredit se pak uskutečněním rezervace odpovídajícím způsobem 

snižuje. Závodní hráči z cizích oddílů mohou hrát jako sparingpartneři našich 

závodních hráčů v době vyhrazené jejich tréninku. Host nemá přístup na dvorec 

od pondělí do pátku v době 17:00 – 19:00 hod., a to ani se členem. 

2.1.5 Pronájem dvorců pro přispívající členy je možný v pondělí až pátek od 8:00 – 

17:00 hod.  a od 19:00 – 21:00 hod. (mimo trénink na dvorci č. 1), v sobotu a v 

neděli bez omezení s výjimkou doby mistrovských zápasů nebo utkání přeborů 

klubu. Přispívající členové mohou uskutečnit rezervaci pouze prostřednictvím 

správce klubu. Po zaplacení dvorce provede správce příslušnou rezervaci. 

Přispívající členové obdrží potvrzení o zaplacení. Přispívající člen nemá přístup 

na dvorec od pondělí do pátku v době 17:00 – 19:00 hod., a to ani se členem. 

2.1.6 Hraní na kurtech bez platné rezervace je zakázáno a hráč bez platné rezervace 

bude z kurtu vykázán. 

 

  

2.2 Hrací doba, délka hry na dvorcích a vyhrazení dvorců pro členské kategorie a 

závodní tenis  

  

2.2.1 Dvorce jsou otevřeny během tenisové sezóny denně od 8:00 do 21:00 hod. O 

případné nezpůsobilosti dvorců ke hře rozhoduje správce klubu ve spolupráci s 

pověřeným členem výboru.  

2.2.2 Dva hráči, kteří mají uskutečněnu řádnou rezervaci v rámci pravidel rezervačního 

systému, mají právo na 60 minut hry.  

2.2.3 Dvorec č. 1 je podle platného rozpisu vyhrazen od dubna do června hráčům 

závodního „A“ družstva dospělých. Není-li tento dvorec rezervován v rámci 

rezervačního systému a obsazen hráči tohoto družstva, mohou na něm hrát ostatní 

členové klubu až do skončení započatých 60 minut hry v souladu s čl. 2.1.2. a 2.1.3 

tohoto řádu.  

2.2.4 Dvorec č. 3 je vyhrazen žebříčkovému zápasu od doby, od které je v rámci 

rezervačního systému rezervován a v souladu s čl. 2.3 tohoto řádu označen jako 

„Žebříček“.  

2.2.5 Dvorec č. 5 je vyhrazen v úterý, středu a pátek od 8:00 – 19:00 hod., v pondělí od 

8:00 – 17:00 hod. a ve čtvrtek od 8:00 – 16:00 hod. v období duben až říjen 

případnému organizovanému tréninku (vč. závodních družstev mládeže) podle 

uskutečněných rezervací v rámci rezervačního systému. Není-li dvorec rezervován, 

je považován za neobsazený.  
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2.2.6 Dvorec č. 6 je vyhrazen v pondělí až pátek od 8:00 – 19:00 hod. v období duben až 

říjen případnému organizovanému tréninku (vč. závodních družstev mládeže) podle 

uskutečněných rezervací v rámci rezervačního systému. Není-li dvorec obsazen, je 

považován za neobsazený.  

2.2.7 Kategorie Minitenis a Babytenis mohou hrát na všech dvorcích do 17:00 hod.  

Dorost a žactvo mohou hrát na všech dvorcích do 17:00 hod., s dospělým členem 

klubu na jeho pozvání na dvorcích č. 3 až 6 i mimo tyto hodiny.  

2.2.8 Dopolední hráči mohou hrát ve všech dnech do 14:00 hod. na všech dvorcích s 

výjimkou dvorců a doby vyhrazených mistrovským utkáním, přeborům klubu, 

případnému tréninku dle rozpisu nebo jiné organizaci na základě smlouvy o 

pronájmu dvorců (dle zvláštních oznámení na vývěsce nebo dle pokynů správce 

klubu).  

 

 

  

2.3 Žebříčkové zápasy  

  

2.3.1 Žebříčkové zápasy se hrají na dvorci č. 3, žactvo a dorost do 17:00 hod., dospělí od 

17:00 hod.  

2.3.2 Žebříčkové zápasy hráčů závodního „A“ družstva dospělých a závodních družstev 

dorostu a žactva se hrají na dvorcích vyhrazených těmto družstvům k tréninku 

(dvorce č. 1, č. 5 a č. 6 podle čl. 2.2.3, 2.2.5 a 2.2.6 tohoto řádu).  

2.3.3 Na dvorci č. 3 smí být hrán denně nejvýše jeden žebříčkový zápas žactva či dorostu 

a nejvýše jeden žebříčkový zápas dospělých. Zápas musí být předem řádně 

zaznamenán v žebříčkové knize s udáním dne a hodiny zápasu. V rezervačním 

systému zajistí vyzývající na stanovenou dobu rezervaci s označením „Žebříček“ 

nejpozději 1 den před utkáním. Po skončení žebříčkového zápasu se vrací dvorec k 

normálnímu provozu. Hráči, kteří uskutečnili rezervaci hry na dobu, kdy žebříčkový 

zápas ještě probíhal, nemají v žádném případě nárok na náhradní hrací dobu a 

nemohou požadovat posunutí následujících uskutečněných rezervací.  

 

2.4 Mezioddílová utkání závodních družstev, přebory a turnaje  

  

2.4.1 Pro mezioddílová utkání závodních družstev, přebory nebo turnaje mohou být 

vyhrazeny všechny dvorce, které se pak postupně uvolňují k normálnímu provozu.  

2.4.2 O vyhrazení dvorců jsou členové klubu předem informováni na zobrazovacím 

zařízení v prostoru vestibulu klubu a v rezervačním systému na internetových 

stránkách klubu.  

  

2.5 Cvičné odrazové stěny  

  

2.5.1 Odrazová stěna u dvorce č. 2 je přednostně vyhrazena pro dospělé a dorost.  

2.5.2 Odrazová stěna u dvorce č. 5 je přednostně vyhrazena pro žactvo a pro kategorie 

Minitenis a Babytenis.  
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2.6  Všichni členové klubu jsou povinni hrací řád dodržovat, upozorňovat členy výboru (v 

době jejich nepřítomnosti správce klubu) na jeho případné porušování a dbát v tomto 

směru pokynů kteréhokoli člena výboru klubu. Za opakovaná porušování hracího řádu 

klubu si výbor klubu vyhrazuje právo účinného opatření vůči porušovateli.  

  

3 Žebříčkový řád klubu  

3.1  Všichni hráči závodních družstev klubu jsou povinni být zařazeni v klubovém žebříčku.  

3.2  Hráč zařazený v žebříčku může vyzvat k žebříčkovému zápasu hráče umístěného o 1 nebo 

2 místa výše. Zvítězí-li vyzývající, zaujme v žebříčku místo bezprostředně nad poraženým 

hráčem. Pořadí ostatních hráčů nad i pod vítězem žebříčkového zápasu zůstává 

nezměněno.  

3.3  Hráč dosud v žebříčku nezařazený se do žebříčku zařadí nad hráče, kterého v zápase o 

zařazení do žebříčku porazil. Soupeře pro tento zápas mu určí vedoucí žebříčku. Vedoucí 

žebříčku je člen pověřený výborem klubu. Prohraje-li, určí mu vedoucí žebříčku nového, 

alespoň o dvě místa níže zařazeného soupeře. Nezvítězí-li ani v tomto utkání, zařadí se na 

konec žebříčku.  

3.4  Každý hráč zařazený v žebříčku je povinen vyzvat během sezóny alespoň jednou k 

žebříčkovému zápasu podle čl. 3.2 tohoto řádu. Toto ustanovení neplatí pro hráče, kteří 

jsou na prvním místě žebříčku po dobu nejméně tří měsíců sezóny.  

3.5  Hráči, kteří nesplní podmínku uvedenou v čl. 3.4 tohoto řádu, budou zařazeni na konec 

žebříčku, a to v pořadí, v jakém na žebříčku dosud byli.  

3.6  Pořadí hráčů na žebříčku je jedním z kritérií pro sestavování soupisek závodních družstev 

a při určování sestav hráčů k jednotlivým utkáním.  

3.7  Vybraní hráči z žebříčku dorostu, resp. žactva mají právo být zařazeni v souladu s čl. 3.3 

tohoto řádu do žebříčku dospělých, resp. dorostu. Výběr hráčů provede vždy počátkem 

sezóny vedoucí žebříčku.  

3.8  Vítěz žebříčkového zápasu nesmí být vyzván 24 hodin po skončení zápasu. Poražený hráč 

nesmí vyzývat k žebříčkovému zápasu po dobu 3 dnů po skončení zápasu.  

3.9  Delší nepřítomnost (nemoc, dovolená apod.) oznámí hráč vedoucímu žebříčku, který jeho 

štítek na žebříčku obrátí. Obrácený štítek se ve smyslu čl. 3.2 tohoto řádu nepovažuje za 

místo na žebříčku.  

3.10 Vyzývat k žebříčkovému zápasu lze od konce dubna do konce září běžného roku. Vyzvání 

musí být zapsáno do žebříčkové knihy s udáním data vyzvání, dne a hodiny utkání, kterou 

vyzývající dohodne s vyzvaným. Žebříčkový zápas musí být sehrán do 7 dnů od vyzvání. 

Není-li do té doby zápas sehrán, zruší se v neprospěch hráče, který nesehrání způsobil. je-

li důvodem nesehrání zápasu nepředvídaná překážka, prodlužuje se lhůta k sehrání zápasu 

o další 3 dny.  

3.11 Vyzývající hráč je povinen zajistit pro žebříčkový zápas dvorec podle čl. 2.3.1 hracího řádu 

klubu.  

3.12  Žebříčkový zápas dospělých se hraje novými míči, které dodá vyzývající. Dorost a žactvo 

mohou hrát obehranými míči přiměřené jakosti.  

3.13 Žebříčkový zápas se hraje na dvě vítězné sady. Za stavu 6:6 se hraje třináctá hra systémem 

„tie-break“. V zápasech žactva vítězí v sadě ten, kdo získá 6 her, za stavu 5:5 se hraje 

jedenáctá hra systémem „tie-break“.  



5  

3.14 Výsledek žebříčkového zápasu zaznamená vyzývající do žebříčkové knihy a připojí svůj 

podpis.  

3.15 Právo manipulace s žebříčkem a žebříčkovou knihou má pouze vedoucí žebříčku, který je 

také oprávněn rozhodovat jakékoli sporné případy, případně správce nebo člen výboru.  

  

  

  

  

Provozní řád klubu v tomto znění byl schválen výborem klubu v červnu 2020 a tím vstoupil v platnost.  

  

   

    

  

  

  

        Zbyněk Knot v.r.           Ing. Pavel Báča v.r.  

        předseda             místopředseda  

  

  

  

  


