
Na temelju članka 37. Statuta, Upravni odbor Hrvatskog akademskog teniskog kluba Mladost 

na sjednici održanoj 08.03.2018. godine donio je     

 

Pravilnik 

o korištenju blokova za naplatu korištenja igrališta 
 

 

1. U svrhu učinkovite naplate korištenja tenis igrališta putem blokova, kako sa povlaštenom 

cijenom za svoje članove tako i redovitom cijenom za nečlanove, Upravni odbor Kluba 

donosi Pravilnik o korištenju blokova za naplatu igrališta. 

2. Blokovi za naplatu igrališta vlasništvo su Kluba. 

3. Korisnici blokove plaćaju sukladno Cjeniku najma terena kojeg donosi Upravni odbor Kluba. 

4. Naplata korištenja igrališta putem blokova vrši se na način da se blok knjižica preda 

dežurnom u Klubu koji iz nje istrgne odgovarajuću vrijednost blokova. Naplata se može 

izvršiti prije, tijekom ili nakon završetka igranja, ali na način da ne ometa igrače u njihovoj 

igri. 

5. Svaki list u bloku predstavlja 30 minuta korištenja igrališta. Blokovi vrijede za sezonu za 

koju su izdani. U slučaju produženja sezone, blokovi će vrijediti do njenog zaključenja. 

6. Strogo se zabranjuje svako manipuliranje s blokovima. Korisnicima će, u slučaju zloupotrebe 

blokova, isti biti oduzeti bez vraćanja plaćene naknade, a korisnik će biti prijavljen 

disciplinskom odboru. 

7. Igrači na igralište ne smiju ući prije zakazanog termina. Samo ukoliko je igralište u terminu 

prije zakazanog slobodno za igru te uz obvezatnu privolu dežurnog, igrači mogu ranije ući 

na igralište i to isključivo u svrhu polijevanja terena. Igrači su obvezatni, u vremenu 

korištenja igrališta, a prije početka igranja isti politi vodom (ako za to postoji potreba) te 

povući igralište i napustiti ga najkasnije do kraja zakazanog termina. 

8. Ako igrači neovlašteno uđu na igralište prije zakazanog termina bez privole dežurnog, 

dežurni je obvezatan naplatiti dodatnih 30 minuta korištenja igrališta izvan zakazanog 

termina. Također, ako igrači ne napuste igralište nakon zakazanog termina, istima će se 

obračunati 30 minuta dodatnog igranja. U slučaju da se zateknu na terenu duže od 30 

minuta od zakazanog termina, istima će se naplatiti 60 minuta dodatnog igranja. Ova mjera 

se primjenjuje bez obzira da li su igrači koristili igralište za igru, istezanje ili odmaranje. 

9. Igrači su obvezatni koristiti sportsku obuću primjerenu zemljanoj podlozi. Ukoliko igrač 

koristi neodgovarajuću obuću, dežurni ga može odstraniti sa igrališta. Strogo se zabranjuje 

igračima igranje bez sportske majice, golog torza. U tom slučaju, dežurni će tog igrača prvo 

opomenuti, a u slučaju neposluha, odstraniti sa igrališta. 

10. Igrači su se obvezatni na tenis igralištu ponašati pristojno. Izričito se zabranjuje svako 

ponašanje koje ometa igru i mir igrača na tom i susjednim igralištima. Zabranjuje se 

unošenje hrane i pića u većim količinama, odlaganje otpadaka, osim za na to određena 

mjesta, unošenje i vožnja bicikala te svake druge neprimjerene radnje i ponašanja. 

 

Predsjednik HATK Mladost 

 

Zdenko LALIĆ 


