REGLAMENT D’UTILITZACIÓ DE LES PISTES DE TENNIS 2016
D’OBLIGAT COMPLIMENT PER A TOTS ELS SOCIS I CONVIDATS
Horari: 8.00 h. a 22.00 h
Temps de joc:
45 minuts pels partits individuals
90 minuts pels partits de dobles.
Es donaran 15 minuts de temps per a preparar-se per anar a pista.
En el cas de pistes en situació de manteniment (pluges, gelades, reparacions, millores, etc.) o per la celebració de
campionats organitzats pel Club, el temps de joc pels partits de dobles serà de 60 minuts.
En aquest casos només es podrà jugar si s’han recuperat almenys 4 pistes i la Direcció es reserva la potestat de la
distribució de les mateixes.
Dissabtes, diumenges i festius només es podrà jugar per segona vegada a partir de les 15 h, o bé abans en cas de quedar
pistes buides i no haver llista d’espera, ni previsió de la mateixa.

Assignació de pistes:
Només s’assignarà pista quan estiguin presents en el Control els 2 ó 4 jugadors, segons sigui el partit individual o dobles.
Imprescindible presentar el carnet de soci.
Els partits individuals no podran, un cop inscrits, canviar-se a dobles.
Els socis inscrits hauran de correspondre als socis en pista.
L’hora d’entrada a pista serà marcada pel personal del Control en base al rellotge oficial.
Si ha un retard en l’ocupació de la pista imputable als socis o convidats, no s’ampliarà el temps de joc.
Quan hagi llista d’espera les pistes seran adjudicades per rigorós ordre de disponibilitat. En el cas de que no vulguin la
pista assignada arribat el seu torn, s’oferirà automàticament als següents de la llista.
El personal del Control només orientarà sobre l’hora aproximada d’entrada en base a la informació que tingui
disponible en aquell moment.
Donat que som un Club poliesportiu s’entén que durant el període de llista d’espera podran els jugadors fer altres activitats.
En el cas de que arribat el moment de ser avisats per a jugar i no es presentessin al Control de Pistes
automàticament passarien a ser els últims de la llista.
L’empleat té la potestat de fer els canvis i modificacions que estimi oportú fins l’ocupació efectiva de la pista en
funció de la disponibilitat de les mateixes.
Es demana comprensió i respecte per part dels socis i dels seus convidats en fer factible el compliment d’aquest
Reglament que redundarà en el bon funcionament del Club.

Normativa per convidats
Dissabtes, diumenges i festius de 8.00 h. a 15.00 h., no s’autoritza jugar amb convidats.
Excepcionalment, a partir de les 13 h. es permetrà, segons disponibilitat, jugar a aquest convidats.
Els convidats només podran gaudir de 2 invitacions gratuïtes a l’any.

