
                                                PROVOZNÍ ŘÁD TC CHRUDIM z.s.

- Tenisový areál TC Chrudim z.s., U Parku 135, Chrudim, je majetkem zapsaného spolku, 
tvořeného členy TC Chrudim, které zastupuje výkonný výbor TC Chrudim.

- Provozní doba TC Chrudim z.s. v letní sezóně od 8:00 hod. do 21:00 hod., s výjimkou 
mistrovských utkáních,turnajů a komerčních akcí. Provozní doba tenisové haly je od 8:00 hod. 
do 22:00 hod.

- Tenisový areál je přístupný v provozní době pro všechny členy oddílu za účelem sportovního 
a kulturního vyžití. Areál je také volně přístupný ostatním občanům pouze za účelem 
hodinového hraní nebo v případě doprovodu dětí či divákům mistrovských a turnajových 
utkání.

- Areál TC Chrudim z.s. zahrnuje 12 antukových dvorců, hlavní budovu klubu s občerstvením, 
klubovnou, sociálním zařízením (sloužící členům, hostujícím hráčům, účastníkům turnajů) a 
provozními prostory.

- Dvorce jsou rozděleny následovně : dvorce 1, 2, 10, 11, 12,  – pro potřeby trenérů a tréninků 
závodních hráčů, dvorce 8,9 částečně pro trenéry a částečně pro rekreační hraní. Pokud není 
na dvorcích zahájena hra do 10 minut od počátku hrací doby, může správce obsadit tento 
dvorec jinými hráči. Toto pravidlo platí pro všechny dvorce. 

- Každý hráč je povinen na kurty vstupovat ve vhodné tenisové obuvi a ve vhodném 
sportovním oblečení. Zakazuje se hraní bez trička.

- Každý hráč je povinen po skončení hry upravit dvorec hrablem a sítí.

- Správce zajišťuje provoz a údržbu areálu. Jeho pokyny jsou závazné nejen pro členy TC 
Chrudim z.s., ale i pro ostatní hráče či návštěvníky v areálu TC Chrudim z.s.

- Obsazování jednotlivých dvorců hráči se řídí týdenním rozpisem a pokyny správce areálu. 
Zájemci o hodinové hraní jsou povinni se hlásit u správce před zahájením hry a uhradit 
poplatek za hodinové hraní.

- Členové oddílu, ostatní hráči a návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní řád, pravidla 
sportovního a společenského chování na dvorcích i mimo ně. Dále jsou povinni udržovat 
pořádek v šatnách, v sociálních zařízeních, stejně jako v ostatních prostorách TC Chrudim z.s.

- V době konání mistrovských utkání, přeborů, turnajů a komerčních akcí je provoz tenisového 
areálu omezen a je řízen ředitelem soutěží a správcem.

- Aktuální organizační opatření a změny budou řešený rozhodnutím výboru TC Chrudim z.s. a 
vyvěšeny na informační tabuli provozní budovy.
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