BAAN- & PARKZAKEN

BAANREGLEMENT:
•
•
•
•

De banen zijn het hele jaar jaar geopend van 08:30 t/m 23:30 uur.
De banen mogen alleen met tennisschoenen betreden worden.
De technische commissie en de groundsman hebben de bevoegdheid om te beslissen
of de banen bespeelbaar zijn en betreden mogen worden.
Een manier om de baan te vegen staat hieronder aangegeven: men dient vanaf de
buitenkant naar binnen te werken. Na het vegen dient het sleepnet aan de daarvoor
bestemde haak te worden opgehangen.

Daarnaast nog aan aantal regels voor introducés.
•
Introducé labels zijn verkrijgbaar van juli t/m maart bij het bestuur. Bestuur
noteert de naam van de introducé en van het lid die hem/haar introduceert.
•
Kosten zijn 5 euro per introducé label per dag, te betalen vooraf.
•
Personen kunnen maximaal 3x per jaar als introducé gebruik maken van onze
banen.
•
De Introducé wordt op het park altijd vergezeld door degene die hem introduceert.
•
Introducé moeten net als de leden het afhangsysteem gebruiken om een baan te
reserveren.
•
Bestuur kan uitgifte introducé labels ten alle tijden weigeren. (bv. bij verwachte
drukte op de banen)

AFHANGREGLEMENT:
Voor het reserveren van de banen zijn er 2 mogelijkheden, namelijk het dag- en het weekafhangsysteem:
Dag-afhangsysteem:
•
Afhangen met het dag-systeem gaat als volgt:
Men kan een baan reserveren door de eigen label op het afhangbord te hangen op de
gewenste speeltijd en baan. De baan is dan gereserveerd voor 60 minuten. Na afloop
van deze speeltijd mag men weer opnieuw een baan reserveren.
Echter voor speeltijden vanaf 18:30 mag men pas afhangen vanaf 18:30. Wil men
toch voor speeltijden vanaf 18:30 afhangen terwijl het nog geen 18:30 is, dan kan
dit via het zogenaamde “label bewaking” systeem. Dit werkt als volgt: je hangt af
voor een speeltijd vanaf 18:30 en je blijft wachten (bewaken) tot het 18:30 is. Vanaf
dan is de baan pas gereserveerd. (Tot 18:30 mogen reserveringen van speeltijden
vanaf 18:30 door anderen ongedaan gemaakt worden als de betreffende persoon niet
aanwezig is. )
•
Het dag-afhangsysteem geldt voor alle banen. Let er wel op dat voor baan 2 het
week-afhangsysteem voor gaat. Kijk dus voordat je op baan 2 afhangt middels het
dag-afhangsysteem eerst of deze niet gereserveerd is via het week-afhangsysteem.
•
Je label hangt op het tijdstip waarop je aan het spelen bent. Het is dus niet
toegestaan om af te hangen voor een later tijdstip terwijl je aan het spelen
bent!
•
Het dag-afhangsysteem mag je niet gebruiken zolang je voor die dag nog een baan
gereserveerd hebt staan via het week-afhangsysteem.
•
Wellicht vanzelfsprekend maar met het dag-afhangsysteem kan alleen voor de
huidige dag zelf worden afgehangen.
Week-afhangsysteem:
•
Afhangen met het week-afhangsysteem gaat als volgt:
Je kunt een baan reserveren door je naam plus die van je mede speler(s) in te vullen
op de gewenste dag en speeltijd. Het week-afhangsysteem hangt in het
medelingenkastje.
De baan is dan gereserveerd voor 60 minuten. Na afloop van deze speeltijd mag men
pas een nieuwe reservering doen. Men mag dus slecht 1 maal staan
ingeschreven in het week-afhangsysteem.
•
Het week-afhangsysteem geldt alleen voor baan 2.
•
Met het week-afhangsysteem mag de baan alleen gereserveerd worden voor
komende dagen en dus niet meer voor de huidige dag zelf. Daarvoor moet men het
dag-systeem gebruiken.
Algemeen:
•
Een of meer banen kunnen op een nader te bepalen tijdstip gereserveerd worden
voor de competitie, interne toernooien en/of training. Indien u competitie speelt of
deelneemt aan de competitie of training dan mag u pas na afloop hiervan weer
afgehangen. Hier geldt competitie, toernooien en training = tennissen en dus hangt
uw label op het tijdstip dat u aan het tennissen bent.
•
Als een persoon een baan heeft gereserveerd terwijl dat in strijd is met de regels dan
heeft eenieder het recht om deze reservering ongedaan te maken.
•
Wanneer men 5 min. na aanvang van de gereserveerde speeltijd niet op de baan
aanwezig is, vervalt de reservering en kunnen anderen je gereserveerde baan in
gebruik nemen.
•
Na 19:30 uur hebben senioren voorrang op junioren. De combinatie junior + senior
geldt als junior.
•
Is het aanbod van tennissers die na 18.30 willen spelen zo groot dat er op een
bepaald tijdstip geen ruimte meer is om een baan te reserveren dan is baan 2
aangewezen als dubbel baan. Spelers die baan 2 gereserveerd hebben zijn verplicht
om te dubbelen indien daarom gevraagd wordt.
•
Na het spelen dienen de labels te worden meegenomen, tenzij men opnieuw een
volgende speeltijd wil reserveren. Aan het einde van de dag worden op het
afhangbord achter gebleven labels verwijderd en in de kantine bewaard.

Opmerking:

Indien er door leden op ongepaste wijze wordt afgeweken van de hier
gestelde regels heeft de technische commissie het recht om handelend op
te treden c.q. i.o.m. het bestuur passende maatregelen te nemen.

