
PLATNÝ HRACÍ ŘÁD 
antukového tenisového kurtu v Pačejově 

 
1. Vstup na kurt je povolen po zadané rezervaci kurtu v systému rezervace kurtu 

na webu TK. Pokud v jednotlivý den je více zájemců o pronájem kurtu, je 
možnost pronájmu jednotlivého žadatele časově omezen na 2 hodiny. Osoba, 
která si kurt závazně pronajme, si vyzvedne klíč od kurtu, který vrací po 
ukončení hry zapůjčovateli a zodpovídá za plnění hracího a provozního řádu 
po dobu svého pronájmu kurtu.  
Vyzvednutí a vrácení klíče od kurtu a uhrazení finanční částky za dobu 
využití kurtu je možné v době od 7 do 16 hodin v pracovní dny a v sobotu 
od 8 do 12 hodin ve Stavebninách firmy Stafis-KT, s.r.o., v Pačejově 
nádraží (tel. 376 595 145, mobil: 602 739 977), případně po dohodě u 
členů VV TK. 
 

2. Vstup na kurt je povolen pouze v tenisové obuvi, tzn. obuv s rovnou podrážkou 
a jemným vzorkem - nevhodná je tzv. trekkingová obuv, kopačky atp. 
 

3. Základní příprava a úklid kurtu se provádí hráči svépomocí a musí být 
zvládnuta během hrací doby tak, aby nebyla ohrožena připravenost kurtu pro 
další hráče, kteří mají dále zarezervovaný kurt. 
 

4. Přípravou se rozumí dostatečné nakropení celého kurtu, zvláště prostoru za 
základní čarou a celého prostoru kurtu až k oplocení. 
 

5. Úklidem se rozumí urovnání hřiště dřevěným hrablem a zametení celého 
dvorce koštětem nebo zametací sítí a ometení lajn kartáčem. 
 

6. Při nedodržování provozního a hracího řádu budou hráči bez náhrady 
vykázáni z kurtu. Při opakovaném porušování provozního a hracího řádu jim 
bude zakázán dlouhodobě přístup na kurt bez náhrady a členům bude zrušeno 
členství v TK Pačejov.  
 

7. Kontrolou dodržování provozního a hracího řádu je pověřen výkonný výbor TK 
Pačejov.  

 
 
 
Tento hrací řád byl schválen výkonným výborem TK dne 3.2.2016 
 
 

Za výkonný výbor TK Pačejov: ………………………………… 

 Jiří Hák, předseda klubu 

 


