NORMATIVA

SECCIÓ DE TENNIS
1er.- Tots els socis tenen dret a la utilització de les pistes de tenis, dins de l’horari de funcionament oficial del Club,
amb les limitacions que a continuació determina el present Reglament.
2n.- El període reglamentari per a l’ús de les pistes és de 60 minuts per als partits individuals i per als partits de
dobles. En el cas de no ocupació de la pista per un altre soci o abonat, es podrà allargar el temps de joc.
3er.- El dret d’utilització de pistes el tenen els socis i abonats, sempre que, el responsable de manteniment de les
pistes o la Direcció no decideixin l´anul.lació per causes tècniques o metereològiques, la qual cosa es comunicarà a
la recepció. Així mateix, el personal abans mencionat està autoritzat a no permetre el mal ús de les instal.lacions,
com ara un calçat perjudicial per la superficie...
4t.- Per a poder sol·licitar torn d’utilització de les pistes, hauran d’estar presents tots els jugadors que vagin a
actuar; la falsificació en la inscripció serà motiu de proposta de sanció.
5è.- Cap soci podrà jugar dues vegades en el mateix dia, excepte si han transcorregut 6 hores des del seu primer
partit, o bé que hi haguessin pistes lliures. En aquest supòsit, si les pistes s’omplissin, la pista ocupada pel soci que
ja havia jugat anteriorment, podrà ésser ocupada per altres que la demanin encara que no s’hagi complert el
període de 60 minuts establerts en aquest Reglament.
6è.- Cap soci podrà entrenar a altres, sense l’expressa autorització de la Junta Directiva. El soci que contracti un
entrenament particular, i amb compensació econòmica, amb una persona no autoritzada podrà ésser sancionat
segons el Reglament de Règim Intern del Club. Igualment serà sancionada la persona que accepti impartir aquest
entrenament.*
(*) Es considera entrenament qualsevol actitud o utilització de material, que a criteri de la Direcció de Tennis, sigui considerada com a tal.

7è.- Cap entrenador autoritzat per la Junta Directiva, podrà entrenar a persones que no siguin sòcies o abonades del
Club. En casos de promoció especial, la Direcció del Club podrà autoritzar-ho.
8è.- No està permès jugar amb convidats en els horaris i dies que a continuació es detallen:
- Dilluns a Divendres (laborables); de 13 a 15 hores i de 18 a 21 hores.
- Dissabtes, Diumenges i festius fins a les 15 hores.
9è.- Durant el transcurs de la jornada, i d’acord amb el criteri del personal responsable de la conservació de les
pistes, i a raó del seu estat, es podran efectuar talls en la seva utilització, per a procedir a la realització de les
operacions que es considerin necessàries. De cap manera el soci podrà oposar-se, ja que aquestes accions redunden
en benefici de la conservació de les pistes, i en conseqüència , són d’interès de tots els socis. No obstant, es
procurarà que les mateixes siguin realitzades en les hores de menor afluència de jugadors.
10è.- Existeixen diverses circumstàncies, apart de les ja mencionades de força major, que puguin determinar la no
utilització d’algunes pistes per part dels socis. Aquestes circumstàncies poden ser campionats de tot tipus,
exhibicions degudament autoritzades per la Direcció del Club, classes de les escoles de tennis o reparacions.
11è.- El temps d´espera màxim per entrar a pista será de 45 minuts.

www.laieta.cat
Pintor Ribalta, 2-8 / 08028 Barcelona
Tel. 93 448 63 50 · Fax 93 333 82 46 · cel@laieta.cat

NORMATIVA

SECCIÓ DE TENNIS
12è.- El comportament dels socis jugadors a les pistes, així com qualsevol altre punt no mencionat en el present
reglament, està subjecte al que es disposa en les normes de la Real Federació Espanyola de Tenis, i la seva
infracció, greu o reiterada, serà causa de proposta de sanció a la Junta Directiva.
13è.- Vestimenta: Recomanem que es faci ús d’equipament blanc. Malgrat aquest consell, estan autoritzats aquells
equipaments catalogats com de tennis per les marques comercials. Resten prohibits en les nostres pistes, els
pantalons i les samarretes utilitzades en altres esports, però no reglamentaris per al tenis, així com qualsevol
banyador o similar.
14è.- Qualsevol modificació que la Junta Directiva consideri necessari efectuar en el present reglament, serà
degudament anunciada en el taulell que correspongui.
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