Baanreglement
algemeen
1. Men dient af te hangen overeenkomstig de tijden vermeld op het
afhangbord.
2. Er kan uitsluitend worden afgehangen met de door de vereniging
verstrekte geldige lidmaatschapspasjes (het KNLTB-pasje of een
door de ledenadministratie verstrekt tijdelijk pasje). Andere
middelen zijn niet toegestaan.
3. Afhangen dient persoonlijk of door medespelers op de baan te
geschieden. Het reserveren voor derden is niet toegestaan.
4. In de wachttijd tussen afhangen en spelen moet men op het
tennispark aanwezig zijn.
5. Afgehangen kan slechts worden voor drie kwartier, zowel voor
enkel- als voor dubbelspel.
6. Gedurende het spelen dienen de lidmaatschapspasjes op het
afhangbord te blijven hangen.
7. Het is toegestaan om langer dan de voornoemde tijden te spelen
zolang zich geen andere spelers melden voor uw baan; u mag
echter niet (even snel) uw pasje(s) gaan verhangen naar de
volgende periode.
8. Het is verboden speeltijd te reserveren voor een volgende periode
voordat uw vorige speeltijd is geëindigd (lestijd geldt hierbij ook als
speeltijd).
9. Men kan niet op de baan staan zonder afgehangen te hebben.
Uitzondering op deze regel zijn door of vanwege het bestuur
gereserveerde banen voor training, competitiewedstrijden,
toernooien, tossavonden, enz.
10. Het bestuur kan banen reserveren ten behoeve van onderhoud en
andere speciale doeleinden.
11. Indien alle banen bezet zijn, is men verplicht te dubbelen wanneer
men daartoe wordt verzocht.
12. Wanneer bij het verstrijken van een gereserveerde speeltijd nieuwe
spelers zich melden mag een eenmaal begonnen game worden
uitgespeeld.
13. Na afloop van het tennissen dienen de banen altijd geveegd
te worden door degenen die gespeeld hebben.
14. Als de gravelbanen zo nat zijn dat er plassen op liggen,
besneeuwd of bevroren zijn, mag er niet op gespeeld worden.
15. De baan mag alleen worden betreden met tennisschoenen zonder
grove profielzool.
16. Wanneer u beschadigingen veroorzaakt of ontdekt, dient u deze
onmiddellijk aan het bestuur of de Commissie Beheer en
Vrijwilligers te melden.

17.

Papier en ander afval dienen niet op de baan achtergelaten te
worden, maar te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde
afvalbakken.

competitiewedstrijden
18. De door de Commissie Prestatieve Activiteiten aangewezen
baancommissaris is verantwoordelijk voor de indeling van de
banen tijdens competitiewedstrijden.
Recreatief tennis op momenten dat competitiewedstrijden worden
gespeeld kan alleen in overleg met en na goedkeuring van de
verantwoordelijke baancommissaris; deze is op die dagen echter
door het bestuur verplicht om ten minste één baan beschikbaar te
houden voor, of (desgevraagd) beschikbaar te stellen aan,
recreanten.
toernooien
19. De wedstrijdleiding van een toernooi is verantwoordelijk voor de
indeling van de banen tijdens toernooiwedstrijden.
Recreatief tennis op momenten dat toernooiwedstrijden worden
gespeeld kan alleen in overleg met en na goedkeuring van de
wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding is op die dagen echter door het
bestuur verplicht om ten minste één baan beschikbaar te houden
voor – of (desgevraagd) beschikbaar te stellen aan – recreanten.
Let wel: dit laatste met uitzondering van de door het bestuur
vastgestelde open KNLTB-toernooien (Open Souburg toernooi en Open
Jeugd toernooi). Tijdens deze KNLTB-toernooien geldt de verplichting
tot het beschikbaar stellen van een baan voor recreanten dus niet. Het is
aan de toernooileiding om vast te stellen of er mogelijkheden zijn tot
recreatief tennis.

tennislessen (-trainingen)
20. Op het afhangbord en/of het lessenschema wordt/staat
aangegeven welke ba(a)n(en) op welke tijd(en) bezet is(zijn) voor
les- en/of trainingsactiviteiten onder leiding van een door het
bestuur toegelaten tennistrainer. Op deze tijd(en) kan op deze
hiertoe “gereserveerde” baan niet worden gespeeld.
tossen
21. Op het afhangbord wordt door middel van tosskaartjes aangegeven
welke ba(a)n(en) bezet is(zijn) voor tossactiviteiten. Zolang het
tosskaartje op de desbetreffende baan is afgehangen, kan deze
baan niet worden afgehangen door niet aan de toss deelnemende
leden.
weersomstandigheden

22.

23.

Indien bepaalde banen als gevolg van weersomstandigheden (of
anderszins) onbespeelbaar zijn, hebben tennis- en trainingslessen
onder leiding van een door het bestuur toegelaten tennistrainer
– op maximaal twee bespeelbare banen – voorrang op competitiewedstrijden en recreatief tennis.
Indien bepaalde banen als gevolg van weersomstandigheden (of
anderszins) onbespeelbaar zijn, hebben competitie wedstrijden
voorrang op recreatief tennis.

reglementswijziging
24. In het algemeen belang van de vereniging kan het bestuur dit
reglement wijzigen.
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