Baanreglement
Blaricum, februari 2014

1.

Gedraag je correct op het tennispark, speel in correcte tenniskleding. Incorrect
taalgebruik kan bij anderen zeer storend overkomen. Bedenk dat met name
door verkeerd schoeisel de banen ernstig kunnen beschadigen. De
groundsman kan je hierin adviseren.

2.

Iedereen wil graag zo vaak en zoveel mogelijk spelen, zeker in het begin van
het tennisseizoen. Gedraag je daarom sportief bij het afhangen.

3.

Voor het reserveren van banen wordt gebruikgemaakt van het digitale
afhangbord in de hal van het clubhuis. Voor enkelspel haal je twee pasjes door
de kaartlezer en mag je 30 minuten spelen. Voor dubbelspel haal je drie of vier
pasjes door de kaartlezer en mag je 45 minuten de baan op.

4.

Je mag alleen met 3 pasjes afhangen als er ook met 3 spelers gespeeld wordt,
speel je met zijn vieren dan hang je ook met zijn vieren af. Als er met 3 spelers
gespeeld wordt, mag iedereen bijhangen zonder dat hij/zij geweigerd kan
worden.

5.

Iedereen mag alleen met zijn eigen pasje afhangen en speelt op die baan waar
hij volgens het afhangsysteem hoort te staan. Mocht het geheel je toch niet
duidelijk zijn, schroom dan niet om iemand hierover aan te schieten.

6.

Je mag uitsluitend met je eigen geldige KNLTB-pas afhangen.

7.

Speel bij drukte dubbelspelen, laat zoveel mogelijk leden genieten van het
tennisspel.

8.

Het zogenaamde doorhangen is niet toegestaan.

9.

Indien men voor het enkelspel heeft afgehangen mag dit niet meer veranderd
worden als daarachter al door anderen is afgehangen.

10.

Afgezien van de banen die gereserveerd zijn voor evenementen als competitie,
training, toernooien etc., kunnen de banen tot 19.00 uur afgehangen worden
door alle junior- en seniorleden. Na 19.00 uur mag dit afhangen alleen
gebeuren door seniorleden én juniorleden die in het betreffende seizoen vijftien
(15) jaar of ouder worden.

11.

Afhangen kan alleen indien men zelf op het park aanwezig is.
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12.

Na iedere partij dient de baan gesleept te worden met het daarvoor bestemde
sleepnet. Dit sleepnet dient daarna weer op zijn plaats te worden teruggelegd.

13.

Als het regent mag er niet getennist en dus niet gesleept worden!

14.

Competitiespelers hebben op de dag dat zij hun competitiewedstrijd(en) spelen,
zaterdag dan wel zondag, geen recht om af te hangen.

15.

Introductie is uitsluitend toegestaan na 1 juni van het betreffende speelseizoen
en als de bezetting van de banen dat toelaat. Dit impliceert dat een introducé
nooit op een 'wachtplaats' op het afhangbord kan hangen.

16.

De kosten per introducé bedragen 5 Euro per dagdeel. Introducépasjes zijn te
verkrijgen aan de kassa in het clubhuis.
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