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PRAVILNIK IGRANJA TENISA – Sezona 2020 
    
 

SEZONA IGRANJA: je  od 1. aprila, do 31. oktobra, glede na vremenske pogoje. 
 

IGRALNI ČAS:    vsak dan 
 

 igrišči  1  in  4  od  7:00h do mraka 

 igrišči  2  in  3  od  7:00h do 22:00h (razsvetljava) 
                    ***** Opomba: Glede na dolžino dneva in vremenske razmere so možne spremembe. 
 

IGRALNA URA: 
  

 1 ura ali za člane 1,5 ure ( 85 minut + 5 minut za ureditev igrišča) za posamezno. 

 2 uri ( 115 minut + 5 minut za ureditev igrišča ) za dvojice. 
 

 Igrišči 1 in 2 sta rezervirani za člane društva s poravnano sezonsko karto in imajo na teh igriščih 
prednostno pravico igranja in sicer: 

 
ČLANI(CE) A  -  vse dni dopoldne, popoldne in zvečer. Velja tudi za družinsko člansko karto.  
 
ČLANI(CE) B  -  vse dni dopoldne do 15:00h. V ostalem času, imajo enake pravice kot nečlani. 
 

 Vsi člani imajo na igriščih 1 in 2 možnost izvesti rezervacijo največ sedem dni pred željenim 
terminom igranja.  

 Evidenca in izvedba rezervacij se izvaja preko spletne aplikacije https://partizan.sportifiq.com. 
Dostop do aplikacije imajo vsi s poravnano sezonsko karto in se pravilno registrirajo v aplikacijo.  
Na spletni strani so tudi objavljeni aktualni veljavni ceniki za igranje. 

 Vsak član lahko dnevno igra največ 1,5 ure za igre posamezno in največ 2 uri za igre dvojic. 

 Pri določevanju prednosti igranja na igrišču se upošteva stanje rezervacij v spletni aplikaciji. 

 Igralci, ki zamudijo za več kot 5 minut in se v tem času ne pojavijo na igrišču izgubijo svojo 
rezervacijo. 

 Prosti termin lahko koristijo ostali igralci. 
 
DRUŽINSKA ČLANSKA KARTA: 
 

 Upravičeni do družinske članske karte so člani družine, ki živijo v istem gospodinjstvu. 

 Karto lahko koristijo največ dva odrasla partnerja in otroci do 20 leta starosti.  

 Družinski članski karti pripadajo enake pravice kot običajnemu članu.  

 Na eno družinsko karto lahko igrajo člani družine največ 1,5 ure na dan, ob uporabi enega igrišča. 
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 Družinski člani lahko igrajo med seboj ali s drugim članom, vendar v obeh primerih velja zgornja 
omejitev.  

 Družinska karta omogoča rezervacije za sedem dni v naprej. 

 Če družinski član igra z nečlanom je dolžan pokriti strošek igralnine nečlana. 
 

NEČLANI: 
 
Igrišči 1 in 2 sta prednostno namenjeni članom. V primeru, da sta igrišči prosti in brez rezervacij ju lahko 
proti plačilu uporabljajo tudi nečlani. 
 
Igrišči 3 in 4 sta za urni najem namenjena tudi nečlanom in sicer za: 
 

 Nečlani lahko naredijo rezervacijo igrišča v naprej v kolikor imajo na razpolago proste 
zakupljene ure.  

 Zakup ur je možen v paketih po 35€, 60€ in 180€. Z nakupom Paketov se delno zniža tudi 
cena ure igranja (glej cenik). 

 Paket180 omogoča spletno rezervacijo igrišča 3 dni prej, Paketo60 2 dni prej, Paket30 1 dan.  

 V primeru, da nečlani nimajo zakupljenih ur lahko rezervacije izvedejo samo na dan igranja. 
Igralnino je v vsakem primeru potrebno poravnati pred igranjem 

 Urni najem nečlanov, ki igrajo s članom. Član ima pravico rezervacije igrišča in dolžnost 
pobrati polovično igralnino in jo predati prostorniku ali pisarno ŠD. 

 
Aktualni cenik je javno objavljen na uradni spletni strani ŠD Partizan Vič https://partizanvic.si/ 
 
DOLŽNOSTI IGRALCEV(K): 
 

a) V primeru, da člani(ce) igrajo z nečlanom, so dolžni poskrbeti, da je prostorniku oz. pooblaščeni 
osebi plačan ustrezen del igralnine. 

b) Pred pričetkom igre morajo igralci(ke) po potrebi namočiti igrišče, po končanem igranju pa z 
mrežo, ob vlažnem vremenu pa z lesenim ravnalom izravnati igrišče. 

c) Igralci morajo biti primerno teniško oblečeni in med igro s svojim vedenjem ne smejo motiti 
igralcev(k) na sosednjih igriščih. Igranje v kopalkah ni dovoljeno, pač pa je v veliki vročini 
dopustno igrati brez majice vendar, če to ne moti ostalih prisotnih na igrišču. 

d) V primeru prostih igrišč igralci(ke) lahko z vednostjo prostornika ob uri nadaljujejo z igranjem. 
e) Član, ki zadnji zapušča igrišča, je dolžan preveriti in zakleniti ključavnice na igriščih, vodovodnih 

napravah in terasi, ne glede na uro dneva. 
f) Polna cena za razsvetljavo velja za vse igralce in se poravna pred odhodom na igrišče. 
g) Vstop v garderobne prostore in toalete v igralnih copatah NI DOVOLJEN. 

 
 
LJUBLJANA, 20.3.2020     

callto:02083-0019027595
http://www.partizanvic.si/
https://partizanvic.si/

