Baanreglement
BAANREGLEMENT voor de 3 gravel- en 3 kunstgras- banen van de
Tennisvereniging Ubach over Worms
(Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de beide baansoorten.)

ALGEMEEN
•
•
•
•

Baangebruikers zijn verplicht bij het betreden van de gravelbanen het juiste schoeisel te
dragen. Dit schoeisel is ook toegestaan op de kunst grasbanen, mits goed schoongemaakt.
Baangebruikers zijn verplicht bij de beoefening van het tennisspel op de banen hiervoor
bestemde sportkleding c.q. trainingskleding te dragen.
Baangebruikers zijn verplicht bij het verlaten van de gravelbanen deze te vegen en zo
nodig te sproeien. (zie Onderhoud Gravelbanen).
Bij alle tennisactiviteiten, training of tennisles is men verplicht het leden pasje mee te
brengen. Het is verboden om voor 09.00 uur gebruik te maken van de tennismuur.

BAANRESERVERING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baangebruikers zijn verplicht tijdens het spel hun persoonlijke leden pas in het bestemde
vakje te plaatsen op het reserveringsbord.
Het pasje mag NIET verhangen worden als men na het verlopen van de speeltijd de baan
blijft gebruiken. Dit om de volgende spelers degene te tonen, die het langst speelt.
Baanreservering dient persoonlijk te geschieden door het ledenpasje op het reservering bord in het bestemde vakje te plaatsen. Degene die reserveert dient op het park aanwezig
te zijn.
Men kan slechts één baan tegelijk reserveren.
Men kan geen baan reserveren in aansluiting op de tijd dat men gebruik maakt van een
(andere) baan, b.v. voor les, om in te spelen of een andere clubactiviteit. Steeds moet er
minimaal een kwartier speelvrije tijd zitten tussen twee perioden van baangebruik.
Indien op het tijdstip van ingaan van de reservering geen twee personen aanwezig zijn,
vervalt het recht op het gebruik van de baan. Indien op het genoemde tijdstip geen vier
personen aanwezig zijn, vervalt het recht op het gebruik van de baan voor dubbelspel.
Voor het gebruik van een baan geldt dat het aantal spelers minimaal twee moet zijn en
maximaal vier mag bedragen.
Indien alle banen bezet zijn, moet de baan welke het langst wordt gebruikt, het eerst
worden gereserveerd. Zolang er banen vrij zijn mogen bezette banen niet worden
afgehangen
Tussen 8.00 uur en 20.00 uur kan een baan voor 30 minuten worden gereserveerd. Na
20.00 uur kan een baan voor 45 minuten worden gereserveerd
Het gebruik van de baan door 3 personen wordt voor de reservering beschouwd als
dubbelspel.
Het is NIET toegestaan bij volle baanbezetting een baan gedurende twee of meer
aansluitende perioden te gebruiken, ook niet als men daartoe wordt uitgenodigd door
iemand, die reglementair heeft gereserveerd. (dit geldt ook indien de baan gebruikt werd
voor les of alle andere clubactiviteiten).
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•
•

De maximale speeltijd bij volle baanbezetting is dus altijd 30 minuten tot 20.00 uur.
Indien alle banen vrij zijn begint de baanreservering altijd op baan 1. (dat geldt voor zowel
gravel alsook voor kunstgras)

JUNIOREN
•

Voor junioren gelden de zelfde regels als voor senioren met dien verstande dat vanaf 19.00
uur de senioren voorrang hebben op de baanreservering. Zijn er banen vrij dan mogen
deze ook na 19.00 uur door de jeugd gebruikt worden.

INTRODUCEES
•

Aan introducés en toeristen worden introductiekaarten op naam verstrekt (tegen betaling
en te verkrijgen in de kantine of Bei d’r Joep Sportlaan, 9 (maximaal 3 keer)). Alle regels
zijn onverminderd van toepassing.

EVENEMENTEN
•
•
•

•
•
•
•

Tijdens toernooien kan de toernooileiding beslag leggen op alle banen indien de bezetting
van het toernooi dit vereist. Vooraf geschiedt dat in overleg met de trainer. Informatie
hierover wordt bij het reservering bord en op de website gepubliceerd.
De gereserveerde banen voor trainingen en clubactiviteiten evenals de tijden worden
aangegeven op het reserveringsbord d.m.v. reserveringskaarten in het bezit van de trainer
of de activiteitenorganisatie
Gedurende de herenavonden (dinsdagen vanaf 20.00 uur) zijn de banen beschikbaar voor
de trainer en de deelnemers van de herenavonden. 1 Baan blijft beschikbaar voor
recreatief gebruik. Is deze baan op het tijdstip dat de herenavond start niet bezet, kan de
baan voor die tijd gereserveerd worden voor de herenavond. De in deze bullit beschreven
regels gelden eveneens voor de “Vroege Vogels” die op maandag- dinsdag- en donderdagochtenden op de grasbanen spelen. De reserveringsregels zijn dan NIET van toepassing op
de banen die voorzien zijn van reserveringskaarten.
Maximaal zijn er 2 banen beschikbaar voor trainingen. Op welke tijden is onderwerp van
overleg tussen trainer en bestuur.
Voor de competitie en clubwedstrijden dienen de verantwoordelijke officials de voor de
recreatie spelers beschikbare banen en uren op het reservering bord of publicatiebord aan
te geven.
Tijdens competitiewedstrijden is geen baan beschikbaar voor recreatief gebruik.
De competitieleider heeft het recht om in dringende gevallen alle banen voor competitiewedstrijden aan te wijzen. Voor de georganiseerde activiteiten kan de organisatie,
afhankelijk van het aantal deelnemers, beslag leggen op maximaal 2 gravel- en 2
kunstgras- banen. De reserveringsregels zijn niet van toepassing op deze banen. De tijden
worden aangegeven op het reserveringsbord.
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BAANVERLICHTING
•
•

•
•

De baanverlichting mag slechts ontstoken worden/zijn, indien dit voor het tennisspel
noodzakelijk is.
Indien niet alle banen bezet zijn, dient men die banen te gebruiken, die door zo weinig
mogelijk lampen worden verlicht. Bij gebruik van twee banen, dienen dat de banen 1 + 2,
te zijn. Indien er drie banen worden gebruikt, dienen dit de banen 1, 2 en 3 te zijn. (Indien
verlichting noodzakelijk is).
Na het inschakelen van de eerste serie lampen (baan 1, en 2) moet minimaal 5 minuten
worden gewacht voordat respectievelijk de tweede serie (baan gravel of gras 3)
ingeschakeld mag worden. Voor gras en gravel banen geldt dezelfde handelswijze.
De totale baanverlichting dient om 23.00 uur te worden uitgeschakeld of direct na het
beëindigen van het laatste tennisspel.

TENSLOTTE
•
•
•
•

Uitsluitend met toestemming van het bestuur kan in bijzondere gevallen van dit reglement
worden afgeweken.
Beschadigingen aan omliggende eigendommen en gewassen dient door zorgvuldig
optreden te worden voorkomen. TV UoW is niet aansprakelijk voor het gedrag van de
leden; een ieder wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld.
Ieder lid is bevoegd en verplicht erop toe te zien dat de regels in dit reglement omschreven
door alle baan gebruikers zorgvuldig worden nageleefd.
Eventuele klachten kunnen zowel mondeling alsook schriftelijk (info@tennisuow.nl) bij het
bestuur worden ingediend.

=============================

SPELREGELS BAANONDERHOUD
Het komt nog herhaaldelijk voor, dat er of helemaal niet geveegd of gesproeid wordt, of er alleen
binnen de lijnen wordt gesleept:
Hieronder de spelregels:

•
•

Na afloop de gehele baan slepen, en niet alleen binnen de lijnen en indien noodzakelijk te
sproeien;
Sleepnetten op de daarvoor bestemde haken hangen en achter de banen deponeren, en
niet TUSSEN de banen;

Indien iedereen zich hieraan houdt, dan blijven de banen in goede conditie.
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