Baanreglement Tennisvereniging ’s-Heer Abtskerke
Algemeen
1. Er dient gespeeld te worden in tenniskleding tijdens wedstrijden.
2. Er dient uitsluitend tennisschoeisel te worden gedragen. Indien men met andere profilering en/of
hulpmiddelen de baan wil betreden, is toestemming van de TC en OC noodzakelijk.
3. Wanneer beschadiging wordt veroorzaakt of ontdekt, moet dit onmiddellijk gemeld worden aan de
onderhoudscoördinator.
4. Ieder lid dient zelf voor tennisballen te zorgen en deze zorgvuldig te merken.
5. Men dient ervoor te zorgen, dat de baan na het spelen schoon wordt achtergelaten.
6. Misdragingen op het tennispark en het aanbrengen van vernielingen zullen met schorsing worden
bestraft e.e.a. ter beoordeling van het bestuur. In alle gevallen, waarin dit baanreglement niet voorziet,
beslist het bestuur, welke beslissing bindend is.
7. Van ons allen wordt verwacht, dat we redelijk sportief denkende mensen zijn en naar die maatstaf ook
zullen handelen om te komen tot maximale benutting van onze tennisaccommodatie.
8. Introducé:
Ieder lid mag één of meerdere introducéés meenemen om te tennissen. Er moet altijd een lid bij zijn.
Indien de banen bezet zijn wordt via onderling overleg afgesproken. Als dit niet mogelijk is dan hebben
eigen leden voorrang boven introducees.

Sleutel clubgebouw
9. Sleutels van het kleedlokaal zijn te verkrijgen voor € 3,00 bij het bestuur. Bij retournering van de sleutel
bij het bestuur krijg je deze € 3,00 weer terug. Dus vergeet niet bij opzegging van het lidmaatschap de
sleutel in te leveren.

Baanreservering
10. Met betrekking tot het gebruik van de banen zijn onderstaande regels van toepassing:
a. Reserveren is alleen mogelijk met een geldige lidmaatschapskaart.
b. De baan kan voor een speeltijd van 30 minuten gereserveerd worden.
c. De wijzers van de klok instellen in overeenstemming met begin speeltijd.
d. De lidmaatschapskaart dient te worden opgehangen.
e. De speeltijd wordt aangegeven op het bord (afhangbord).
f. Men mag niet meer aan de klok komen tot men de baan verlaten heeft.
g. Men mag niet afhangen op een baan waarop gespeeld wordt als er nog een andere baan vrij is.
h. Als alle banen bezet zijn dient men af te hangen op die baan, waarop het langst gespeeld is (dus
de vroegste aanvangstijd). De lidmaatschapskaart dient dan opgehangen te worden onder de
nummers 1, 2, 3, enzovoorts. Is de gereserveerde speeltijd (van de speelsters / spelers op de
baan) voorbij, dan neemt men de lidmaatschapskaart van het bord.
i. Zijn alle banen bezet en is er reeds langer dan 30 minuten gespeeld, dan dient men op die baan af
te hangen waar het langst gespeeld is. Er kan dan direct begonnen worden.
j. Indien bij grote drukte alle banen gereserveerd zijn, kunnen de wachtende leden hun
lidmaatschapskaart hangen onder die van de speelsters / spelers op de baan. Hierbij dienen alle
voorgaande regels, voor zover van toepassing, in acht te worden genomen.
k. Men is verplicht te dubbelen als het aantal speelsters / spelers daartoe aanleiding geeft. Reeds
begonnen partijen worden buiten beschouwing gelaten.
l. De verdeling van de banen wordt door middel van een schema in het infoboekje kenbaar gemaakt
aan de leden. Uitzonderingen hierop kunnen zijn: toernooien, clubkampioenschappen, tossen,
competities en andere evenementen, door de technische commissie georganiseerd.

27 april 2017

Pagina 1 van 1

