
 
 

1 
 

Cím: 9061, Vámosszabadi Szabadi utca 16/B 
Telefon: +36 20 326 2088 
Email: tennisclub@intertranscoop.hu 
Weboldal: www.itctennisclub.hu 

 

Házirend 

 

Szolgáltatásaink igénybevételével minden vendégünk automatikusan elfogadja és magára 

illetve partnereikre nézve kötelező érvényűnek veszi az Intertranscoop Tennis Club (a 

továbbiakban: ITC) aktuális házirendjét, mely a honlapon (www.itctennisclub.hu) és a klubházban 

olvasható. A házirend nem ismerete senkit nem mentesít a szabályok betartása és azok 

megszegésének következményei alól. 

 

A teniszpályát mindenki a saját felelősségére használja. 

Az ITC teljes területén (teniszpálya, clubház, parkoló, stb.) a dohányzás és nyílt 

láng használata szigorúan tilos. 

A pályára lépni kizárólag tiszta, salakmentes teniszcipőben, ill. teniszcipő 

hiányában olyan világos talpú, a pályán nyomot, csíkot nem hagyó sportcipőben 

lehet. Stoplis, ill. utcai cipőben a pályára lépni szigorúan tilos! A teniszpályát 

használni csak megfelelő teniszöltözékben (sportöltözékben) szabad. 

A létesítményben olyan magatartást kell tanúsítani, hogy a többi vendéget ne 

zavarják, másoknak kellemetlenséget, megbotránkozást ne okozzanak. 

Amennyiben egy vendég a házirend előírásait felszólítás ellenére sem tartja be, 

bérlete vagy napijegye minden további kompenzáció nélkül érvényteleníthető, a 

vendég az ITC elhagyására kötelezhető. 

A játék egész órakor kezdődik és 60 percig tart. 

Játékra várva a lefoglalt időpont előtt a teniszpályára bemenni, az ott 

tartózkodókat zavarni semmilyen módon nem szabad, bemenni legkorábban 5 

perccel az óra megkezdése előtt lehet. 

A pályán és a csarnokban kizárólag az edzők és a játékosok tartózkodhatnak. 

Kérünk mindenkit, hogy a játék során a sportszerűség és a fair play eszméit tartsa 

be. A fair play a tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenféllel szemben 

tanúsított sportszerű magatartás eszméje. 

Fontos a játékszabályok és a versenyszabályok tiszteletben tartása. A  modern, 

kemény pályás játék esetén nélkülözhetetlen a nemzetközi ITF tenisz 

játékszabályok, és a Gentleman-szabály alkalmazása: "Játékvezető nélküli 

mérkőzés esetén, minden játékos a saját térfelén dönt, vagyis eldönti, hogy az 

ellenfél ütése bent volt-e, vagy sem". Az igazi Úriember (Gentleman) számára 
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sokkal fontosabb a tisztesség és a becsület, mint a csalással megszerzett 

győzelem! 

A tenisz etikai normák (íratlan szabályok) megkívánják a játékostól a szabályok 

betartását és a játék szelleméhez való alkalmazkodást. Megkívánják továbbá a 

siker és balsiker, győzelem és vereség sportszerű és túlzott érzelemnyilvánítás 

nélküli elfogadását. 

A játékos mindenkor tanúsítson megbecsülést az ellenfél iránt, tekintet nélkül a 

mérkőzés eredményére. 

Ne veszélyeztesse az ellenfél testi épségét, kerülje az erőszakot és durvaságot, 

segítsen a sérült ellenfélnek. 

 

Kerülje az ellenfél hátrányára elkövetett csalás különböző formáit. 

A létesítményben történő tartózkodás során, különös figyelmet fordítva a pályán 

eltöltött időszakra, a trágár kifejezéseket mindenki kerülje! 

Oktatás iránti igényeket a honlapon található elérhetőségek valamelyikén kérjük 

jelezzék. 

Kérjük vendégeinket, törekedjenek a tisztaság megőrzésére és a berendezési 

tárgyak állagának megóvására, óvják saját és sporttársaik testi épségét és ne 

zavarják mások játékát. A pályabérlő rongálás esetén a kárt köteles megtéríteni. 

Az öltőzőkben hagyott tárgyakért, értékekért felelősséget nem vállalunk. 

A létesítményt 10 év alatti gyermekek csak felügyelettel látogathatják. 

A teniszpályát igénybe vevők (bérlők) egyetemleges felelősséggel tartoznak - 

partnereik tekintetében is - a teniszpálya, és a hozzá kapcsolódó helyiségek és 

berendezések rendeltetésszerű használatáért. 

A baleseti és tűzvédelmi óvórendszabályokat a pályán, a clubházban és a 

kapcsolódó helyiségekben betartani és betartatni szíveskedjenek. 

 

Az INTERTRANSCOOP TENNIS CLUB Tulajdonosai nagyon jó 

játékot és kellemes időtöltést kíván minden kedves Vendégének! 


