
REGLAMENT I NORMES D’ÚS DE PISTES DE TENNIS

Data d’aplicació: 24/10/2022
 
RESERVES / OCUPACIÓ

 1.  Queda sense efecte el sistema de reserva prèvia de pistes de tennis. Només es pot reservar pista
de forma presencial a la recepció del Club en el moment que es vol anar a jugar, i no amb
anterioritat.

 2.   Els socis podran ocupar una pista durant 1h.15 minuts per a jugar un individual i 1h.30 minuts
si es juga a dobles.

 3.  En el moment de fer la reserva hauran  d’estar presents a recepció els dos (2) jugadors del
partit individual o dos (2) dels quatre del partit de dobles, els quals s'hauran d'identificar amb el
carnet de soci o DNI, si així es demana des del personal de recepció. Tots els jugadors han de
passar per recepció a identificar-se per tal de complir amb la llei de l’esport, i tenir l’assegurança
d’accidents i responsabilitat civil correctament. 

 4.  L’assignació del número de pista es proposarà pel personal de recepció, en funció de la
disponibilitat, advertint al soci de les pistes en què s’hi està jugant en el moment d’entrar i de les
que estan lliures – i que, per tant, no desallotgen a ningú -, estant la decisió d’adjudicació de la
pista a càrrec del soci. 

 5.  En l'hipotètic cas que un dels jugadors que està a la pista no es correspon amb les persones
registrades a recepció, amb l’intenció de no abonar l’import d’un invitat,  s’aplicarà un càrrec  de
15 € als altres jugadors de la pista.

 6.   L’entrada, i per tant ocupació de pista, és sempre en el següent quart horari en punt després de
la reserva a recepció. Es passarà al següent quart horari en punt si queden menys de 10 minuts per
a vestir-se.  

 7.  Els campionats organitzats al Club o els disputats pels equips representants del Club,  podran
ocupar la totalitat de les pistes sempre que el número de participants o partits així ho obligui i
prèvia comunicació als socis en els taulers d’anuncis del Club. 
 
 8.  Les incidències que puguin sorgir seran solucionades per la gerència o personal de recepció, i,
en cas, de no ser possible per les persones responsables del club. 
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