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1 UVOD
Pravila vedenja v ŽTK Maribor so del vsebinskega in organizacijskega modela ŽTK Maribor in
temeljijo na upoštevanju skupnih vrednot našega kluba, predvsem na razvijanju odgovornosti,
strpnosti, varnosti ter fair playa.
Delo trenerjev koordinira in usmerja strokovni svet, za delovanje kluba pa so odgovorni upravni
odbor, predsednik in direktor. Klub je član Teniške zveze Slovenije (TZS) in Športne zveze Maribor.
V organih teh dveh organizacij ima predstavnike ter je tako aktivno vpet v dogajanje, ki kroji našo
skupno športno pot. Klub razpolaga s sodobno in urejeno infrastrukturo, ki omogoča varno in
kakovostno vadbo.
Vsi igralci so člani kluba, nekateri pa istočasno tudi Teniške zveze Slovenije. S pristopom v obe
organizaciji se zavežejo k seznanitvi in spoštovanju vseh pravil.
Pri pripravi Pravil vedenja v ŽTK Maribor (kodeks) so sodelovali upravni odbor, strokovni svet in
trenerji kluba.
Pravila vedenja (kodeks) je sprejel upravni odbor kluba na predlog strokovnega sveta kluba, ki si je
predhodno pridobil mnenje trenerjev in članov kluba.
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2 PRAVICE IN OBVEZNOSTI TENIŠKIH IGRALCEV
2.1 Pravice igralcev, ki obiskujejo teniško šolo in tekmovalne programe:
 Klub igralcem zagotavlja udeležbo v programu, katerega vsebino je potrdil strokovni svet kluba
in ki jo vodi trener, ki je strokovno usposobljen.
 V klubu sta igralcem zagotovljena varno in spodbudno okolje ter enakopravna obravnava
znotraj vadbene skupine ne glede na spol, raso in etnično pripadnost, veroizpoved in socialni
status družine.
 V primeru daljše igralčeve odsotnosti trener v okviru možnosti omogoči obisk treningov izven
predvidenih terminov.
 Trener oziroma klub igralcu nadoknadi odpadle individualne ure, ki so bile pravočasno
najavljene v skladu s splošnimi pogoji poslovanja – navedeno ne velja v primeru praznika, če je
bil otrok na turnirju s trenerjem.
 V okviru možnosti je omogočen trening tudi v primeru slabega vremena.
 da jim je omogočen sparing v okviru terminov, s katerimi razpolaga trener
 Klub igralce prijavlja na turnirje v skladu z dogovorjeno proceduro.
 Igralci spoštujejo pravice drugih igralcev, trenerjev, članov in delavcev kluba.
 Sooblikujejo, upoštevajo in spoštujejo pravila, ki veljajo v vadbeni skupini.
 Izpolnjujejo svoje klubske in tudi šolske obveznosti.
 Klub jim zagotovi varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
2.2 Pravila, ki jih morajo igralci spoštovati med vadbo in igranjem sparingov na območju kluba:














Udeležba na treningih in sparingih, ki jih določi trener, je obvezna.
Prav tako je obvezen nastop za klubsko ekipo, v kolikor so vanjo določeni.
Na trening pridejo pravočasno.
Na treningu se trudijo ter upoštevajo navodila trenerja.
Ne kričijo, ne preklinjajo in ne mečejo loparjev.
Igrajo v primerni športni opremi.
V dvorani uporabljajo čisto športno obutev in se vedno preobujejo pred vstopom na igrišče, ne
pa na igrišču.
Pri vstopu na igrišče ne motijo igralcev na sosednjih igriščih.
Med treningom zapuščajo igrišče le po odobritvi trenerja.
V garderobo nikoli ne vstopijo s športno obutvijo, ki so jo uporabljali na pesku.
Umazano športno obutev si sezujejo na hodniku pred garderobo.
Garderobo pometejo, če so bili nepazljivi in so jo umazali.
Spoštujejo pravice drugih igralcev, trenerjev, članov in delavcev kluba ter jih ne motijo pri
delu.
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 Varujejo premoženje kluba ter svojo lastnino, kakor tudi lastnino soigralcev, trenerjev in
delavcev kluba.
 V času treninga so mobilni telefoni izklopljeni.
 Pred in po treningu po navodilih trenerja ali prostornika zalijejo in uredijo igrišče.
 Pravočasno uredijo in zapustijo igrišče (2–3 min) ter s tem omogočijo nemoten potek
naslednje igralne ure.
 Pri samostojnem igranju (sparing) sami uredijo igrišče (po potrebi ga zalijejo pred in med
igranjem).
 Igrišče v dvorani po treningu ali sparingu vedno poravnajo s krtačo za ta namen.
 So prijazni in spoštljivi do igralcev na sosednjih igriščih, prostornika in čistilnega osebja.
 Smeti odložijo v koš.
2.3 Pravila, ki jih morajo igralci spoštovati na tekmovanjih.
 Pravila tenisa, ki veljajo na uradnih tekmovanjih pod okriljem TZS, so zapisana v dokumentu
Pravila Tenisa, ki ga najdete na spletni strani TZS ter kluba.
 Na tekmovanjih se vedejo v duhu fair playa ter tako dostojno zastopajo klub.
 Spoštljivi so do nasprotnikov, njihovih trenerjev, spremljevalcev in sodnikov.
 Obvladajo se v svojih reakcijah in so vedno osredotočeni na igro.
 Primerno se obnašajo ne le na igrišču med dvobojem, temveč povsod na območju
tekmovanja.
 Pravila vedenja na uradnih tekmovanjih ter prekrški vedenja so zapisana v poglavju 6.2
Tekmovalnega pravilnika TZS, kazni za te prekrške pa v Disciplinskem pravilniku TZS.
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3 PRAVICE IN OBVEZNOSTI TRENERJEV
Izhajajo iz delovne zakonodaje, individualnih pogodb ter opisa del v Organizacijsko-vsebinskem
modelu kluba.
Trener pripravi program dela, sestavo skupin in urnik, potrdi pa jih strokovni svet kluba. Trener je v
svojih strokovnih odločitvah samostojen.
Najvažnejše naloge trenerja so:
 da pripravi letni delovni načrt za svojo vadbeno skupino (tudi urnik in program tekmovanj);
 da odgovarja za delo s svojimi igralci;
 da pride na vadbo pripravljen;
 da pravočasno prične z vadbo ter vestno opravlja druge dejavnosti, ki jih organizira klub;
 da oblikuje in spoštuje pravila, ki veljajo v vadbeni skupini;
 da se spoštljivo vede ter v klubu in izven njega skrbi za njegov ugled;
 da aktivno sodeluje v organih kluba;
 da se na tekmovanjih vede v duhu fair playa;
 da strokovno in dostojno vodi klubske ekipe, v kolikor je določen za kapetana;
 da redno komunicira s starši svojih igralcev.
Trener je avtonomen glede sestave urnikov in postavitve ekip v ligaškem tekmovanju. V primeru,
da se starši ali igralci glede navedenega ne strinjajo, je možen pogovor s trenerjem ali direktorjem
kluba.
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4 PRAVICE IN OBVEZNOSTI REKREATIVNIH IGRALCEV
4.1 Pravice rekreativnih igralcev:
 Pravico igranja imajo člani s poravnano igralnino, ki so rezervirali termin v spletni aplikaciji ter
zakupniki stalnih terminov.
 Pravico igranja imajo prav tako tisti, ki so rezervirali posamično uro in znesek po veljavnem
ceniku za tekoče leto poravnali pred začetkom igranjav klubskem bifeju.
 Člani kluba imajo s statutom zagotovljene pravice.
4.2 Obveznosti (pravila), ki jih morajo na območju kluba spoštovati rekreativni igralci:
 Na igrišče lahko pridejo največ 2–3 minute pred začetkom termina, ko predhodni igralci že
urejajo igrišče.
 Igrajo v primerni športni opremi.
 V dvorani uporabljajo čisto športno obutev in se obvezno preobujejo pred vstopom na igrišče
(ne na igrišču).
 Pri vstopu na igrišče ne motijo igralcev na sosednjih igriščih.
 Ne kričijo, ne preklinjajo in ne mečejo loparjev.
 V času igranja so mobilni telefoni izklopljeni.
 Pred in po igranju po potrebi zalijejo in vedno poravnajo igrišče.
 Še posebej spomladi, ko so igrišča mehkejša, sproti popravijo luknje in po koncu igranja več
časa posvetijo urejanju igrišča z ravnalom.
 Pravočasno poravnajo in zapustijo igrišče ter s tem omogočijo nemoten potek naslednje
igralne ure.
 V garderobo nikoli ne vstopijo s športno obutvijo, ki so jo uporabljali na pesku.
 Umazano športno obutev si sezujejo na hodniku pred garderobo.
 Garderobo pometejo, če so bili nepazljivi in so jo umazali.
 Igrišče v dvorani vedno poravnajo s temu namenjeno krtačo.
 Morebitne napake na igrišču ali na kompleksu javijo prostorniku ali drugi uradni osebi kluba.
 Prostorniku ali uradni osebi kluba so na zahtevo dolžni pokazati potrdilo o plačilu posamične
ure.
 Upoštevati morajo navodila prostornika ali uradne osebe kluba, v kolikor ni možno igranje
takoj po dežju.
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5 PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV
5.1 Staršem v našem klubu omogočamo različne oblike sodelovanja, kot so:
individualne pogovorne ure,
skupne sestanke,
pogovore s trenerji, direktorjem, predsednikom strokovnega sveta ter s predsednikom kluba,
pogovore s strokovnimi sodelavci,
predavanja različnih strokovnjakov s področja športa,
dan odprtih vrat za bodoče člane teniške šole,
neformalna srečanja (kostanjev piknik ...),
v skladu z zakonodajo kluba omogočamo staršem sodelovanje v upravnem odboru kluba in
vpogled v finančno in materialno poslovanje kluba,
 obveščanje o dejavnostih povezanih s klubskim življenjem, tekmovanji in drugim.
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5.2 Obveznosti staršev do sodelovanja s klubom v skrbi za otrokov razvoj in napredek ter
zagotavljanju njegovih nespornih pravic so:
Otrok redno in pravočasno prihaja na vadbo, saj bo le tako proces vadbe učinkovit.
Vsak izostanek otroka pravočasno javijo.
Individualno uro odjavijo najkasneje zjutraj na dan, ko je ura načrtovana.
Otroku zagotovijo vso opremo, ki jo potrebuje za vadbo.
Spremljajo njegovo delo v klubu in sodelujejo s trenerjem.
Trenerja obvestijo o morebitnih zdravstvenih in drugih posebnostih otroka.
Pravočasno poravnajo finančne obveznosti do kluba, morebitno zamudo pa sporočijo
direktorju kluba.
 Upoštevajo zakon o varnosti cestnega prometa, ki staršem nalaga odgovornost za varen
prihod in odhod otrok v klub in iz njega.
 V primeru udeležbe otroka na tekmovanjih pod okriljem TZS seznanijo z njenim tekmovalnim
pravilnikom.








5.3 Prepovedano oziroma nezaželeno je:
 trenerja motiti med vadbo. Za vprašanja (osebno ali po telefonu) je trener na voljo po treningu
ali med pogovorno uro;
 komuniciranje med starši in igralci med vadbo;
 vsako komuniciranje med starši in igralcem na tekmovanju (vidna ali slišna komunikacija je
prepovedana in predstavlja prekršek);
 neprimerno obnašanje staršev na turnirju, ker jih lahko sodnik kaznuje tudi z diskvalifikacijo
igralca ali cele ekipe na ligaškem srečanju. V primeru hujših kršitev lahko poda prijavo
disciplinskemu sodniku TZS, ki izreče kazen v skladu z disciplinskim pravilnikom TZS. Kazen je
lahko tudi prepoved obiska teniških tekem za določeno obdobje
5.4 Nekaj nasvetov:
 Spodbujajte svojega otroka k športnemu udejstvovanju, vendar ohranjajte ravnotežje med
njegovimi šolskimi in športnimi obveznostmi.
 Ne obremenjujte svojega otroka z velikimi pričakovanji in zahtevami po zmagi.
 Turnir je pogosto stres tako za otroka, kot tudi za starša. Če se ne obvladate, se raje umaknite
in ne spremljajte tekme vašega otroka ob igrišču. Tudi to je veščina, ki se je morate naučiti.
 V primeru poraza otroka potolažite, pohvalite njegovo igro in borbenost, pozneje pa
pomagajte, da analizira svoj nastop in ugotovi pomanjkljivosti.
 Ne govorite negativno o delu trenerja pred otrokom. Na ta način rušite trenerjevo avtoriteto
in mu onemogočate delo.

9

6. POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE
 Pohvalo izreče ustno trener pred vsemi igralci skupine na lastno pobudo, pobudo drugega
delavca kluba ali pobudo soigralca. Pohvala se podeli za pozitivno spodbudo posamezniku ali
skupini.
 Priznanje podeli predsednik kluba ali direktor ob zaključku leta pred vsemi člani kluba, in sicer
na lastno pobudo. Priznanje se podeli za: fair play, pomoč pri delu v klubu, športne dosežke,
zastopanje kluba na prireditvah in tekmovanjih.
 Nagrade podeli predsednik kluba ali direktor ob zaključku leta na lastno pobudo ali pobudo
delavcev kluba.
 Nagrade: knjižna nagrada, nagradni izlet, športni dosežki itd.

7. KRŠITVE KLUBSKIH PRAVIL
Kršitve klubskih pravil, kot so uporaba mobitelov med vadbo, zamujanje in neopravičeno
izostajanje (igralca ali trenerja), ponavljajoče se neupoštevanje navodil trenerja, nespoštovanje
dogovorjenih pravil, verbalno (besedno) ali fizično nasilje, kajenje na igrišču, popivanje ali uživanje
drugih zdravju škodljivih substanc itd., je trener ali prisotni delavec kluba dolžan evidentirati in
prijaviti direktorju.
Kršitve evidentira trener ali prisotni delavec kluba. Skupaj s koordinatorjem, direktorjem ali
predsednikom se odločijo o nadaljevanju postopka.
V primeru težjih kršitev ima vsak član kluba pravico in dolžnost podati prijavo disciplinski komisiji,
ki izpelje postopek v skladu z disciplinskim pravilnikom.
7.1 Za kršitve pravil s strani igralcev uporabljamo naslednje vzgojne ukrepe:
 ustno opozorilo trenerja ali druge osebe, zaposlene v klubu. Opozorilo vsebuje pojasnilo, zakaj
neko vedenje ni sprejemljivo;
 pogovor o kršitvi v vadbeni skupini;
 opravičilo igralca, ki je s svojim vedenjem prizadel soigralca, trenerja ali drugega člana kluba;
 starše obvestimo o kršitvi;
 pogovor z igralcem (in starši) pri trenerju/direktorju/predsedniku;
 restitucija – igralec s svojim vedenjem popravi kršitev (pomoč soigralcu, skupini, mlajšim
igralcem, koristno delo …);
 odvzem nevarnih nedovoljenih sredstev (vse odvzete stvari izročimo staršem);
 začasna odstranitev igralca od dnevne vadbe (v pristojnosti trenerja);
 odvzem bonitet (npr. statusa);
 začasna prepoved vadbe;
 prepoved nadaljevanja bivanja na teniških pripravah;
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 prepoved udeležbe na tekmovanjih, ki potekajo izven kluba.
Izrekanje vzgojnih ukrepov poteka postopoma z upoštevanjem okoliščin, v katerih je do kršitve
prišlo in po avtonomni presoji trenerja, direktorja ali predsednika.

8. ZDRAVSTVENO VARSTVO IGRALCEV
Igralci imajo pravico do zdravstvenega varstva v skladu s posebnimi predpisi.
Klub sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva igralcev, zlasti pri izvedbi
obveznih zdravniških pregledov za igralce, ki že tekmujejo.
Za vse posebne zdravstvene preglede, ki jih namerava zdravstvena služba organizirati v klubu in so
v predpisanem programu, trener posebej obvesti starše in pridobi njihova pisna soglasja.
Pravice in obveznosti igralcev v zvezi z zdravniškimi pregledi opredeljujeta Zakon o športu ter
Registracijski pravilnik TZS.
Igralci, ki so dosegli kategorizacijo Olimpijskega komiteja Slovenije, so upravičeni do brezplačnega
zdravniškega pregleda, ki je po Zakonu o športu obvezen. Za ostale igralce je zdravniški pregled
plačljiv. Tudi če morebiti TZS zdravniškega pregleda ne zahteva, ga v klubu priporočamo.

Pravila vedenja potrjena na upravnem odboru ŽTK Maribor, dne 13.4.2016 in stopijo v veljavo 1. junija
2016.
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