Pravilnik o igralnem redu za teniško sezono 2019

1. Teniška igrišča upravlja in vzdržuje Teniški klub Triglav Kranj. Prednost pri uporabi igrišč
imajo člani kluba s plačano članarino (v tekstu pravilnika se uporablja termin – člani).
2. Nakup teniških kart je možen od 02. aprila 2019 dalje v klubskem bifeju na teniških igriščih po
urniku objavljenem na ceniku. Nakup vseh dodatnih kart je možen v klubskem lokalu na
teniških igriščih (prodaja prostih igralnih ur, dodatne nalepke,...).
3. Letna sezona traja od 02. aprila do 31. oktobra 2019. Prenos neodigranih ur v naslednjo
sezono ni mogoč.
4. Teniška igrišča so odprta vsak dan od 08. do 22. ure. Za rekreativni tenis so ves dan na
razpolago igrišča številka 6 – 9, ob sobotah in nedeljah pa tudi igrišča 1 – 5. Za treninge
tekmovalcev so med delavniki namenjena igrišča 1 – 5, občasno tudi 6 – 9, ob sobotah in
nedeljah pa igrišča 1 – 3. Tudi tekmovalci morajo plačati članarino v skladu z veljavnim
cenikom. Ta igrišča so na razpolago rekreativcem kadar ni treningov. Igrišči številki 6 in 7 sta
praviloma oddani ekipam za igranje lig.
5. Član A je član, z plačano celodnevno igralnino, član B je član, z plačano dopoldansko
igralnino, član C pa član, ki ima plačano le članarino. Člani A in B dobijo ob plačilu igralnine
za vsako sezono po 20 ur. Vsaka ura velja za celo igrišče za eno uro igranja. Član A in B
lahko, ko porabi svojih 20 ur, kupi dodatne ure iste kategorije, po ceni 4 €.
6. Člani A in B si lahko rezervirajo igrišče internetno za največ 7 dni vnaprej. Člani C si lahko
rezervirajo igrišče internetno le en dan vnaprej, nečlani pa samo za isti dan, če je igrišče
prosto. Urnik je objavljen vsak petek ob 12:00. Člani A si lahko rezervirajo igrišče za
katerokoli uro od jutra do večera, člani B pa le do vključno 14. ure (igrajo do 15. ure), ob
sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih pa ves dan. Član, ki je igrišče rezerviral, lahko igra s
katerimkoli partnerjem. Rezervirano uro je potrebno odpovedati vsaj 48 ur pred pričetkom
igranja.
7. Člani lahko praviloma rezervirajo 1 uro posamezno ali 2 uri za igro dvojic na dan. Če je igrišče
prosto, to je, če ni rezervirano ali če 15 minut po začetku ure na njem ni člana, ki je rezerviral
igrišče, lahko na njem igrajo člani ali nečlani, ki so za igrišče pred igro plačali po veljavnem
ceniku, ali dali eno svojih ur, ki so veljavne tisti čas. Če se več igralcev poteguje za prosto
igrišče, imajo prednost člani A, pred člani B, ti pred člani C in ti pred nečlani. Če se več

enakovrednih članov poteguje za isto igrišče prednost tisti, ki tega dne še niso igrali in
nimajo rezerviranega igrišča pozneje.
8. Na igrišču lahko igra član, ki je igrišče rezerviral, ali če je za igrišče plačano po veljavnem
ceniku. Če pooblaščena oseba kluba zaloti na igrišču igralce, od katerih ni nobeden igrišča
rezerviral ali plačal v naprej, lahko zahteva plačilo po trojni ceni (trojne nalepke). V primeru
spora lahko pooblaščena oseba kluba zahteva izpraznitev igrišča in prizadete prijavi
ustreznemu organu teniškega kluba.
9. Za organizacijo turnirjev, lig, prireditev in srečanj po objavljenem koledarju ima organizator
praviloma pravico rezervirati vsa igrišča, vendar mora pri tem paziti, da zasede čim manjše
število ur. V času turnirjev, lig, prireditev in srečanj velja posebni režim rezerviranja igrišč.
10. Prostorniki imajo v dopoldanskem času pravico rezervirati igrišče za vzdrževanje vsaj en dan
vnaprej.
11. Najmanj 3 minute pred iztekom ure sta igralca dolžna poravnati igrišče, ne glede na to ali
naslednji par to zahteva ali ne.
12. Vstop na igrišče je dovoljen samo v ustrezni teniški opremi. Na igrišču ni dovoljeno kajenje in
pitje alkoholnih pijač, prav tako na igrišče in ob njem ni dovoljeno voditi psov ali drugih živali.
Na igrišču in ob njem se je potrebno vesti športno. Za red, disciplino in športno obnašanje na
igriščih in ob njih moramo skrbeti vsi člani kluba.
13. Igralcem, ki nimajo ustrezne opreme, je prepovedano igranje tenisa.
14. Za izvajanje in tolmačenje tega pravilnika in za kontroliranje je odgovorna pooblaščena oseba
kluba.
15. Cenik uporabe igrišč za vse kategorije članov in nečlanov je objavljen na oglasni deski
Teniškega kluba Triglav Kranj.
16. Član, ki je imel rezervirano igrišče z nalepko in zaradi dežja ni mogel igrati, ima pravico, da se
mu nalepka povrne.
17. Igralni red in cenik sta bila sprejeta na Upravnem odboru Teniškega kluba Triglav Kranj.
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