
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU KORTU TENISOWEGO „POD LIPAMI” W WYRZYSKU

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PIELĘGNACJI KORTU PRZED I PO GRZE.

1. Przed  rozpoczęciem  gry  należy  zwinąć  folię  zabezpieczającą  nawierzchnię  pola  gry

do prawego boku obiektu osobno dla każdej połowy kortu.

2. Zwyczajowo przed rozpoczęciem gry  należy  skropić  nawierzchnię  kortu  wodą  za  pomocą

węża ogrodowego - w zależności od oceny stanu nawierzchni i warunków atmosferycznych

(sucho/mokro), równomiernie, bez tworzenia kałuż nie powodując szkód. W razie potrzeby

należy zraszać kort także w czasie przerw w grze. Wąż należy zwinąć i upewnić się czy zawór

jest zakręcony. 



3. Siatkę do tenisa należy wyregulować w jej  środkowej  części  za  pomocą taśmy centralnej

wyposażonej  w  rzep  i  przymocować  zaczepem  do  ucha  kotwiczki,  który  znajduje  się

w nawierzchni  kortu.  Siatka  musi  być  ściągnięta  do  wysokości  0,914  m  nad  ziemią.

Po zakończeniu gry należy wypiąć taśmę z zaczepu (dotyczy osób, które obiekt opuszczają

jako ostatni – ostatnia rezerwacja godzinowa w danym dniu).   

4. W przypadki gry pojedynczej (singlowej) siatka musi być podparta do wysokości 1,07 m nad

ziemią  przy  pomocy  dwóch  słupków  aluminiowych  umieszczonych  w  odległości  0,914  m

od każdej linii singlowej (linia boczna do gry pojedynczej) na zewnątrz kortu. Po zakończeniu

gry  słupki  należy  umieścić  w  narzędziowni   (dotyczy  osób,  które  obiekt  opuszczają  jako

ostatni – ostatnia rezerwacja godzinowa w danym dniu).   



5. Po  zakończeniu  gry  wszyscy  grający  zobowiązani  są  do  szczotkowania  kortu  zgodnie

z przyjętym schematem za pomocą dostępnych szczotek. Należy również wyczyścić wszystkie

linie tenisowe za pomocą szczotki. Po zakończeniu gry należy szczotki pozostawić w jednym

miejscu obok narzędziowni (dotyczy osób, które obiekt opuszczają jako ostatni  – ostatnia

rezerwacja godzinowa w danym dniu).

6. Po zakończonej grze należy skropić nawierzchnię kortu wodą za pomocą węża ogrodowego -

w zależności od oceny stanu nawierzchni (sucho/mokro), równomiernie, bez tworzenia kałuż

nie powodując szkód. Wąż należy zwinąć i upewnić się czy zawór jest zakręcony.

7. Po zakończonej grze należy nawierzchnię przykryć folią zabezpieczającą osobno dla każdej

połowy  kortu  (dotyczy  osób,  które  obiekt  opuszczają  jako  ostatni  –  ostatnia  rezerwacja

godzinowa w danym dniu).



8. Sprzęt i narzędzia dostępne i użytkowane na obiekcie (podpórki do gry pojedynczej, grabie,

haczka, itp.) po zakończonej grze należy każdorazowo umieścić w narzędziowni zamykanej

na kłódkę.

9. Obiekt umożliwia prowadzenie gry przy sztucznym oświetleniu. Oświetlenie jest  włączane

i wyłączane na obiekcie samodzielnie przez Użytkownika. Każdorazowo po zakończonej grze

należy sprawdzić czy przełącznik jest wyłączony i zabezpieczyć go folią. 

10. Wszyscy Użytkownicy kortu zobowiązani  są do zachowania czystości  i  porządku.  Wszelkie

nieczystości i odpady należy umieszczać w pojemniku dostępnym na obiekcie. 

UWAGA! Powyższa instrukcja, do której stosowania zobowiązani są wszyscy Użytkownicy kortu ma

na celu maksymalne wydłużenie sezonu tenisowego. Nie stosowanie się do poszczególnych punktów

instrukcji  uprawnia Administratora obiektu do odmowy dopuszczenia Użytkownika do korzystania

z kortu.  

ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ GRY!

Kierownik

OSiR Wyrzysk



SCHEMAT SZCZOTKOWANIA KORTU TENISOWEGO

SZCZOTKOWANIE NAWIERZCHNI NALEŻY WYKONAĆ ZA POMOCĄ DOSTĘPNYCH SZCZOTEK ZACZYNAJĄC OD OBRZEŻA A KOŃCZĄC W ŚRODKU

KAŻDEJ POŁOWY KORTU.


