Normativa de la secció de tennis i el club
El Club Esportiu Hispano Francès té dos seccions esportives:
- Tennis
- Pàdel
La primera, amb gran trajectòria històrica, té una estructura definida i en perfecte
funcionament.
Es regeix de la següent manera:
- President
- Vicepresident esportiu
- Delegat de Tennis i Adjunta
- Capitans
- Jugadors
És intenció de la Junta Directiva que aquesta estructura es basi en tot moment ens els Estatuts
Socials i Reglament de Règim Interior.
D’aquesta manera s’establiran les següents bases:

1. Respecte a Inscripcions a Campionats i Lligues
1.1. L’administració s’encarregarà de fer arribar als capitans el calendari anual publicat
per les Federacions i penjar-lo al tauler d’anuncis.
1.2. Les inscripcions dels equips es faran directament des de l’Administració del Club.
1.3. Els capitans facilitaran a l’Administració el llistat dels jugadors components de
cadascun dels equips.
1.4. Mentre el Club pugui mantenir els equips acordats i previstos en el Pressupost
General aprovat en Assemblea, es farà càrrec dels imports corresponents que la
Federació Catalana de Tennis i la Federació Espanyola marquin com a cànon
d’inscripció.
1.5. Cadascun dels jugadors que s’incorporin de nou i que el Club els hi hagi de tramitar
la llicència hauran de fer la sol·licitud corresponent per escrit.
1.6. Cada jugador es farà càrrec anualment de l’import que suposi la renovació o alta
de la seva llicencia.
1.7. El Club cedirà les pistes corresponents per a facilitar les eliminatòries però sempre
en horari que cregui oportú tenint en compte la disposició de les mateixes, pactantse d’aquesta manera al principi de temporada els horaris i el número de pistes que
serà de 3 per cada equip.
1.8. El Club proporcionarà a cadascun dels capitans per realitzar aquests partits el
numero total de pots de les pilotes que en aquell moment la Federació designi com
a oficials segons el número de partits.

2. Obligacions dels capitans respecte al Club:
2.1. El capità de cadascun dels equips tindrà l’obligació de retornar al Control de Pistes
un cop finalitzada l’eliminatòria, aquests pots de pilotes integres.
2.2. No es permès que aquests pots siguin utilitzats posteriorment pels jugadors en
partits que no corresponent al campionat, de manera que, de no ser
així, directament al capità se li farà un càrrec en el seu compte bancari dels pots
no retornats al preu que en aquell moment el Club tingui assignat com preu de
venda per a pots de segona mà.
2.3. En cas d’aplaçament d’una eliminatòria per raons climatològiques o de qualsevol
altra mena, així com el pacte amb el capità contrari de l’establiment d’una altra
data per jugar, el capità haurà de comunicar-ho a l’Administració del Club amb el
màxim d’antelació possible.
2.4. El capità haurà d’emetre l’acta corresponent i farà arribar a l’Administració del
Club una còpia de la mateixa un cop finalitzada l’ eliminatòria perquè es pugui
d’aquesta manera fer un seguiment de cadascun dels equips.
(carmenribas@cehf.cat)
2.5. El capità també farà arribar a l’Administració del Club una o varies fotografies de
l’encontre en qüestió per a que puguin ser utilitzades en les xarxes socials i així fer
participes a la resta de membres de l’Entitat de la seva trajectòria.
2.6. Així mateix facilitarà al Club una foto d’equip a l’inici de la Lliga o competició.
2.7. El capità també demanarà i controlarà que els jugadors citats per a participar en
aquesta eliminatòria es presentin a l’encontre, tant en el partits de casa com en
camp contrari, que vagin perfectament equipats, que siguin puntuals i respecten
en tot moment l’ètica esportiva.
2.8. També convocarà als jugadors que consideri oportú per cadascuna de
les eliminatòries en temps i forma.
2.9. Els capitans proposaran els noms dels possibles fixatges de cada equip durant la
temporada raonant els motius per escrit a Administració per posteriorment ser
aprovada per el Delegat de Tennis.
3. Respecte a l’equipació de l’equip
3.1. A principi de cadascuna de les temporades es reuniran els capitans amb el
vicepresident esportiu o la Direcció del Club per definir la continuïtat de l’equipació
reglamentaria.
3.2. Els nous jugadors hauran de procurar-se l’equipació corresponent.
3.3. És imprescindible que l’equipació porti els colors corporatius del Club i el logo
corresponent.
3.4. El Club admet la possibilitat de “conviure” el logo del Club amb el d’un possible
sponsor que aporti una compensació econòmica.

