
 
 

 

NORMATIVA RESERVA PISTES PÀDEL A PARTIR DE NOVEMBRE 2018 

 

1. La reserva i pagament de pista (si s’escau) es farà via online a través del nostre 

web www.cdhispanofr.com – Oficina Virtual i l’App Mi Club Online.  No 

s’admetran reserves per telèfon. 

2. La reserva es farà amb 4 dies d’antelació com a màxim. 

3. La persona que faci la reserva per la web serà responsable de la pista i  

l’encarregada de que tots els pagaments inherents a la mateixa es facin efectius: 

convidats, llums, pilotes o altres que es puguin generar.  

4. En el moment de fer la reserva, s’hauran d’aportar tots els noms dels jugadors, el 

numero de soci o els alies corresponents,  fins i tots  dels possibles convidats.  

5. Per anul·lar una reserva confirmada només ho podrà fer el responsable de la 

mateixa i ho haurà de fer via telefònica, trucant al 93 428 14 53, o presencialment 

directament al control de pistes, amb una antelació mínima de 24 hores. 

6. No es podran tenir més de  3 reserves obertes dins de la franja horària de 19 a 22 

hores de dilluns a divendres. La única manera de tancar cadascuna d’aquestes 

reserves serà passant el seu carnet de soci pel lector del mostrador de pistes 

abans de jugar. 

7. Els quatre jugadors s’hauran de personar i acreditar-se al Control de Pistes abans 

de l’hora reservada. En aquell moment serà quan s’assignarà la pista definitiva. 

8. El temps de joc mínim és d’una hora i màxim d’hora i mitja, i dependrà del nombre 

de jugadors. Si només hi ha dos jugadors apuntats, la web només permetrà la 

reserva d’una hora. 

9. En cas d’arribar tard a la pista, l’hora de reserva es mantindrà igual que 

l’establerta prèviament. 

10. Si passats 15 minuts de l’hora reservada no s’han presentat els jugadors 

corresponents, aquesta pista quedarà alliberada per a altres persones que vulguin 

jugar.  

11.  El control de pistes té la potestat de canviar el numero de pista reservada a fi de 

optimitzar els recursos, per tant no sempre haurà de coincidir. 

12. Respecte a l’enllumenat de les pistes: A petició dels jugadors des del control de 

pistes s’encendran pel temps pagat cadascuna d’elles, i s’apagaran 

automàticament un cop vençut aquest temps. 

13. Està totalment prohibit fer lligues no autoritzades pel Club. En cas contrari el 

Club podrà reservar-se el dret d’expulsió. 

14. El C.E. Hispano Francès es reserva el dret d’admissió. 

Aquesta normativa està aprovada en Reunió de Junta Directiva i Comitè de la Secció 

de Pàdel 

http://www.cdhispanofr.com/

