Návrh pro VH 13.12.2014

HRACÍ ŘÁD
Platný pro Tenisový klub Čelákovice, spolek od 1.1.2015

1.

Každý člen musí mít před zahájením sezony (před prvním hraním) uhrazen členský příspěvek platný
pro příslušný rok.

2. Každý hráč nečlen TK, musí před příchodem na dvorec splnit tyto podmínky:
- mít rezervovaný dvorec na příslušný čas v kalendáři na
.stránkách www.tkcelakovice.cz nebo rezervaci provede na
požádání správce systému.
- uhradit pronájem dvorce dle ceníku nájmu.
- pro kontrolu mít u sebe doklad o uhrazení pronájmu.
3. Obsazování a rezervace hraní řeší pravidla pro zapisování a rezervace na
www.tkcelakovice.cz
4. Každý hráč je povinen před hrou dvorec v případě nutnosti nastříkat a po hře dvorec
uklidit, urovnat a zamést. Je-li dvorec rezervován i následující čas, musí hráči počítat
s úpravou dvorce a ukončit hru minimálně 5 minut před začátkem další hrací jednotky.
5.
V areálu TK, ale i při hře se hráči chovají slušně a dodržují pravidla tenisové hry.
6.
Vstup na dvorce a tenisová hra je povolena pouze v tenisovém oblečení – minimálně triko,
šortky a tenisová obuv

PRAVIDLA REZERVACÍ
Platný pro Tenisový klub Čelákovice, spolek od 2015
1. Hráč si rezervuje hru v kalendáři na www.tkcelakovice.cz . Rezervaci může provést na
přístupovém počítači v klubovně TK nebo z kteréhokoliv PC nebo mobilu.
2. Každý hráč obdrží přístupové heslo a rezervaci může provést maximálně na dvě hrací
jednotky dopředu. Systém ho dále nepustí – neprovede rezervaci. Kdo nemá možnost
přístupu na PC obdrží heslo osobně. Hráč si udržuje heslo proti zneužití a heslo si může
dle potřeby měnit
3. Pokud je dvorec volný může každý hráč hrát i více hracích jednotek než jednu za den.
Rezervaci dvorce může provést přes systém nejméně 5 minut před zahájením hrací doby,
která začíná v půl nebo celou hodinu.
4. Rezervace pro příslušnou hrací jednotku je platná, když jsou uvedeni v rezervaci všichni,
kdo se hry v daném termínu zúčastní. Rezervaci může, ale provést nebo upravit jedna
osoba pro všechny. V případě, že budou hrát hráči dvouhru, je nutné do kolonky další
hráči zadat – Dvouhra 1, Dvouhra 2 nebo Host 1, Host 2, Host 3, pokud bude hrát člen

klubu s nečlenem . Všechny kolonky na příslušný čas musí být vyplněny. V případě
rezervace s Hostem musí být v kolonce poznámka uvedeno jméno Hosta nebo Hostů.
5. Hráč, který zapisuje i ostatní musí brát na zřetel, že on i jeho partneři se mohou zapisovat
jen na 2 hrací jednotky dopředu a tudíž musí toto respektovat, jinak systém neumožní
rezervaci.
6. V případě, že hráč má rezervovánu hodinu a nemůže se dostavit je povinen minimálně 30
minut předem rezervaci zrušit. V případě, že tak neučiní opakovaně, může mu být
omezeno rezervační právo. Na základě rozhodnutí VV může být omezeno přístupové heslo
pro rezervace.
7. Hráč, který zapisuje rezervaci odpovídá za správnost rezervace a v případě , že provede
rezervaci s Host 1 – Host 3 a nebude příslušná částka za pronájem uhrazena, tak může
VV žádat úhradu od hráče, který rezervaci provedl.
8. Systém pravidla rezervací umožňuje pravidelné rezervace na delší období. Tyto rezervace
platí pro tréninky mládeže, tréninky tenisové školičky, mistrovská utkání, turnaje apod.
Dlouhodobé rezervace musí být schváleny VV klubu. Až pak mohou být zaneseny do
rezervačního plánu. A do systému zapíše tuto rezervaci odpovědná osoba- administrátor.
9. V případě, že dlouhodobě rezervované hrací jednotky nebudou podle těchto pravidel
opakovaně včas uvolněny, má VV právo rozhodnout o odblokování rezervace a přístup na
danou rezervovanou dobu bude plně volný. Rezervace privátních turnajů nebo další akce
budou rovněž rezervovány přes rezervační systém. Zapsání provede administrátor na
základě žádosti.
10. Tento hrací systém je platný jen pro členy klub – jen pro ty, kteří jsou uvedeni v seznamu
hráčů a mají platné heslo. Do seznamu hráčů jsou zapsáni Ti, kteří mají splněny všechny
členské povinnosti. Nečlenové a další zájemci o hru v klubu uvidí přehled volných hodin,
ale pro platnost rezervace musí kontaktovat administrátora a ten hodinu zarezervuje pod
názvem host 1-4. Člen, který nebude mít splněny členské povinnosti může být rezervace
omezena. V seznamu hráčů klubu bude uveden, ale nebude moci dělat rezervace a ani ho
nemůže přizvat ke hře jiný člen klubu.
11. Termíny: „ Hrací jednotka“ se rozumí časový interval 30, 60 nebo 90 minut stanovených
začátků her podle rozvrhu hodin. Po tuto dobu mají hráči dvorec k dispozici. „ Čekací
doba“ se rozumí časový interval 10 minut. Pokud do této doby nebude dvorec obsazený
hráči, kteří mají platnou rezervaci, tak se dvorec stává volným a je k dispozici dalším
zájemcům, kteří se v systému rezervují.
„Časový rozvrh hracích jednotek“ je čas od pondělí do neděle vložený do systému rezervací.
Časový rozvrh může být vzhledem k časovým a klimatickým podmínkám upraven:
Základní hrací časové jednotky: začínají běžet od 9 hodin a v základu jsou rozděleny na 90
minut
I.
09:00-10:30
II.
10:30-12:00
III.
12:00-14:00
IV.
14:00-15:30
V.
15:30-17:00
VI.
17:00-18:30
VII. 18:30-20:00 a následně dle světla
V průběhu dne se může časový rozvrh pozměnit a to v závislosti na zvolené době rezervací.
„Volný kurt“ – stav, kdy v rezervačním systému není zapsán žádný zájemce
„Rezervace“ – rezervace, je možná přes rezervační systém na stránkách TK kdekoliv, nebo
v systému rezervací na stánkách TK na počítači, který je pro rezervace umístěn v klubovně
klubu.
Administrátoři pro kontakt a vysvětlení :

Marek Götzl – marek.gotzl@seznam.cz - základní info a pomoc při přihlašování, hlavní
osoba v oblasti správy systému
Pavel Klouzal – klouzalpavel@seznam.cz , 775322781 – rezervace pro nečleny, rezervace pro
akce, pomoc členům při zapisování rezervací , správce
Roman Kotek – roman.kotek@seznam.cz, 774065376 – pomoc v nesnázích, rezervace
Miroslav Kodera – kodera@kmhoding.cz ,606792784 – pomoc v nesnázích, rezervace
Aleš Rikl – rikl.ales@iol.cz , 777892225 - podání informace

