
TENIS  KLUB  KAMNIK

IGRALNI   RED

1) Prednost pri rezerviranju ur in igranju imajo člani kluba in teniška šola.
2) Člani kluba lahko rezervirajo eno uro igranja za en teden naprej. Nečlani

lahko rezervirajo uro igranja samo na dan, ko želijo igrati.
3) Rezervacije ur igranja so možne preko spletne strani www.tkkamnik.si .
4) Sponzorji kluba lahko rezervirajo igralne ure v skladu s pogodbo.
5) Člani kluba lahko igrajo eno uro posamezno in dve uri dvojic. Igra se na

polne ure. V primeru, da v naslednji uri ni igralcev, ki čakajo na igranje, se
igranje lahko podaljša.

6) V  primeru  kršitve  igralnega  reda  Tenis  klub  Kamnik  kršitelju  lahko
prepove nadaljnje igranje.

7) Igranje je dovoljeno samo v teniški opremi, kar velja predvsem za copate.
V nasprotnem primeru se igralcu prepove igranje v neustrezni opremi.

8) Igralci morajo pred začetkom igranja namočiti igrišče, če je to presuho.
9) Igralci morajo v posebnih razmerah svoje igranje prilagoditi razmeram na

igrišču, saj je po dežju igrišče velikokrat premehko za »tekmovalni način«
igranja, primerno pa je za »igranje po sredini«.

10) Pet minut pred iztekom igralne ure je potrebno prenehati z igranjem in z
ustreznim tepihom (vlečko) poravnati igrišče.

11) Na igriščih je prepovedano pitje alkohola in kajenje.
12) Na igriščih  in  ob  njih  se  je  potrebno vesti  športno in  kulturno.  Glasno

govorjenje, vpitje ali celo preklinjanje ni dovoljeno.
13) Če igralci na rezervirano uro zamudijo več kot 10 minut, se igrišče odda

drugim igralcem, ki ta dan še niso igrali (razen v primeru fiksne ure).
14) Igralno uro nečlani plačajo v klubskem prostoru pred začetkom igranja.
15) Člani kluba so dolžni nečlane, s katerimi igrajo, seznaniti z igralnim redom

TK Kamnik in poravnati igralnino za nečlana, če je ta ne poravna.
16) O primernosti igrišča za igranje po dežju odloča oskrbnik.
17) Klubski bar ne obratuje, kadar so igrišča neprimerna za igranje (v primeru

dežja).
18) Za  red,  urejenost  in  čistočo  klubskih  prostorov  mora  skrbeti  vsak  član

kluba.
19) Nadzor nad pravilnostjo rezervacij igralnih ur opravljajo oskrbnik in člani

UO TK Kamnik.
20) Učenje tenisa na igriščih lahko izvajajo samo s strani kluba pooblaščeni

trenerji. Izjemoma je lahko dovoljeno učenje ožjih družinskih članov.
21) Teniška igrišča so odprta od aprila do oktobra in sicer od 8. do 22. ure. 
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