BAANREGLEMENT TC WEERT

Openstelling:
1. De banen zijn in principe het gehele jaar beschikbaar om op te spelen.
2. De Parkcommissie is bevoegd om de banen te sluiten indien de (weers)omstandigheden dit
noodzakelijk maken. De leden zijn verplicht om zich aan dit besluit te houden.

Speeltijden:
Enkelspel:
Dubbelspel:
Minibaan:

45 minuten inclusief inspelen.
60 minuten inclusief inspelen.
30 minuten inclusief inspelen.

Banengebruik:
Baanindeling:
Baan 1 en 2: tot 19.00 uur gelijke speelrechten, daarna beschikbaar voor senioren.
Baan 3, 4 en 5: gedurende alle tijden gelijke speelrechten.
Baan 6:
miniveldbaan.
1. Junioren mogen na 19.00 uur gebruik maken van baan 1 en 2 als er geen senioren
aanwezig zijn die willen spelen. Zij dienen deze echter te verlaten 5 minuten nadat zich senioren
hebben gemeld.
2. Wanneer senioren en junioren samen spelen, geldt dit als seniorenbaan.
3. Het bestuur, of commissies namens het bestuur, hebben t.b.v. toernooien en/of trainingen te
allen tijde het recht over meer banen te beschikken. In principe blijft te allen tijde één baan
beschikbaar om vrij op te spelen. In bijzondere situaties is het bestuur gerechtigd om ook over
deze baan te beschikken, bijvoorbeeld bij het Open Toernooi. Dit wordt vooraf bekend gemaakt.

Pasjes afhangen:
1. Leden die willen spelen zijn verplicht hun ledenpas met pasfoto in te hangen in het afhangbord in
de hal. Tevens dient men de werkelijke begintijd aan te geven. Het aangeven van een latere
begintijd om zodoende langer te kunnen spelen, wordt gezien als een overtreding.
2. Wanneer men een baan afhangt waarop reeds gespeeld wordt, dient men zich 5 minuten voor
aanvang van de partij bij de betreffende baan te melden.
3. Afhangen dient persoonlijk te worden gedaan en kan alleen indien er tenminste 2 personen op
het park aanwezig zijn.
4. Indien er 3 personen afhangen geldt dit als een enkelpartij.
5. Het is niet toegestaan de tijd op de klok bij te stellen als een 4e persoon zich meldt.
6. Het is niet toegestaan om meer dan één partij achter elkaar te spelen als er wachtenden zijn.

Baanverlichting:
1. De baanverlichting mag bij schemering worden ontstoken.
2. Als er om 21.30 uur niemand meer speelt, wordt de baanverlichting door de
bardienst gedoofd.
3. Wanneer men als laatste het tennispark verlaat, dient men de verlichting te doven.

4. Wanneer de verlichting van een baan is gedoofd, is men verplicht om 30 minuten te wachten
alvorens deze verlichting weer mag worden ontstoken. Een tijdschakelaar voorkomt dat de
verlichting te snel weer wordt ingeschakeld.
5. In verband met lichtoverlast voor omwonenden moeten bij gebruik van de baanverlichting eerst
baan 1 en 2 afgehangen worden.

Competitie:
Tijdens competitiewedstrijden blijft baan 5 beschikbaar om vrij op te spelen.. Bij slecht weer kan de
competitieleider beslag leggen op alle banen om de wedstrijden te voltooien (dit is een voorschrift
van de KNLTB).

Kunstgrasbanen:
1. De tennisbanen mogen alleen betreden worden met normale tennisschoenen.
Het is beslist verboden om de banen te betreden met noppen, dus ook geen kunstgras
hockeyschoenen.
2. Op de tennisbanen is het ten strengste verboden te roken, kauwgum achter te laten of glaswerk
mee te nemen.

Introducés:
1. De introducé dient vergezeld te zijn van een lid van TC Weert.
2. Eenzelfde persoon mag per seizoen maximaal 5 maal geïntroduceerd worden.
3. Introductie is alleen mogelijk met een speciale introductiekaart. Deze is verkrijgbaar aan de bar.
Het introducerende lid dient de kaart voor het spel ingevuld af te hangen. Na het spel dient de
kaart in de daarvoor bestemde brievenbus gedeponeerd te worden.
4. Het introductiegeld per introducé is:
voor junioren: € 3,00 (n.v.t. bij lidmaatschap van één van de andere Weerter tennisverenigingen)
voor senioren: € 5,00
5. Het introducerende lid blijft voor zijn of haar introducé verantwoordelijk. Dit geldt ook voor het
afdragen van de verschuldigde introductiegelden voordat de baan wordt betreden.
6. Voor introducés zijn alle regels van dit reglement van kracht.

Algemeen:
1. Het overtreden van dit baanreglement kan schorsing tot gevolg hebben.
2. Het bestuur kan, onder opgave van redenen, afwijken van het baanreglement.
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