Na podlagi določb 7. člena statuta Teniškega kluba je UO TK Grosuplje (TKG) na seji dne
29.2.2012 dopolnil in potrdil naslednji:

Igralni red za letno sezono
1. člen
Teniška igrišča upravlja in vzdržuje Teniški klub Grosuplje (TKG). S tem igralnim redom se
določajo pravila uporabe klubske infrastrukture v času poletne sezone, to je od 16. aprila do
15. oktobra.
2. člen
Teniška igrišča TKG so odprta vsak dan od 8:00 ure do 22:00 ure. Uporaba igrišč je možna na
naslednje načine:


Stalne (fiksne) igralne ure, ki jo lahko rezervirata dva člana po eno uro na teden;



Stalne (fiksne) ure za tenis šolo;



Proste igralne ure, ki jih lahko rezervirata dva člana ali se proda nečlanom;



Prodane igralne ure v času od 20.00 ure do 22.00 ure, ki so namenjene prodaji
abonmajev.

Rezervacija stalnih igralnih ur in abonmajev je možna le pri oskrbniku v času dežurstva ali po
telefonu kluba.
Rezervacija stalnih ur za tenis šolo se določi v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju
med TKG in tenis šolo.
Ostale proste igralne ure se rezervirajo z vpisom v tabelo na oglasni deski in na način, kot to
določa igralni red.
3. člen
Prednosti pri uporabi igrišč oziroma rezervaciji imajo člani kluba s plačano članarino (v
tekstu pravilnika se uporablja termin – člani). Člani z daljšim stažem v TKG imajo prednost
pred novimi člani. Plačilo uporabe igrišča za nečlane je po ceniku TKG (za celo ali polovico
igrišča). Člani, ki uporabljajo proste igralne ure več kot 4 ure na teden od ponedeljka do petka
oziroma več kot 2 uri v času vikenda, plačajo uporabo igrišča po ceniku TKG.
4. člen
Z vpisom v tabelo na oglasni deski se rezervirajo proste igralne ure na način:


Proste igralne ure od ponedeljka do petka se rezervirajo lahko od nedelje od 18:00 ure
dalje;



Proste igralne ure, med vikendom ali dela prostih dni, se rezervirajo lahko šele 2 dni v
naprej (od četrtka dalje za soboto in nedeljo);

Rezervacija se upošteva samo za pravilno in čitljivo vpisan (v tabeli) ime in priimek obeh
igralcev na igrišču. Rezervacija pod drugim imenom in priimkom je strogo prepovedana.
Odpoved rezervacije prostih igralnih ur na dan igranja je možen, vendar samo v dogovoru z
oskrbnikom igrišč. Vsaka ne-odpovedana rezervacija se sankcionira z opominom. Naslednja
taka kršitev se kaznuje z odvzemom pravice rezervacije prostih igralnih ur.
5. člen
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. Organizator je lahko samo član, ki ga je pooblastil UO TKG. V času turnirjev, lig,
prireditev in srečanj velja posebni režim rezerviranja igrišč.
6. člen
Vzdrževalec ima v dopoldanskem času pravico rezervirati igrišče za vzdrževanje vsaj en dan
vnaprej.
7. člen
Najmanj 3 minute pred iztekom ure sta igralca dolžna poravnati igrišče, ne glede na to ali
naslednji par to zahteva ali ne.
8. člen
Vstop na igrišče je dovoljen samo v ustrezni teniški opremi. Na igrišču ni dovoljeno kajenje,
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.
9. člen
Igralcem, ki nimajo ustrezne opreme, je prepovedan vstop na igrišče.
10. člen
Za izvajanje in tolmačenje tega pravilnika in za kontroliranje je odgovoren vodja teniške šole
Marko Škrjanc.
11. člen
Igralni red in cenik sta bila sprejeta na Upravnem odboru TKG, dne 29.3.2012.
Grosuplje, 16.4.2012.
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