BAAN- EN PARKREGLEMENT
1. Baanindeling - Leeftijdsgrenzen
Leeftijd, die hier bedoeld wordt en die dus geldt in dit reglement - is de leeftijd die je in het lopende
kalenderjaar bereikt hebt of zult bereiken.
A-banen zijn banen voor leden t/m 11 jaar.
B-banen zijn banen voor leden 11 t/m 16 jaar.
C-banen zijn banen voor leden van 17 jaar en ouder.
Om ook de jeugd in de avonduren van de banen gebruik te kunnen laten maken:
Er zijn 6 banen:
Baanverdeling tot 18.00 uur:
afhangsysteem – los van leeftijdscategorieën
Baanverdeling tot 20.30 uur:
B B C C C C – verdeling niet gekoppeld aan bepaalde baannummers
Baanverdeling na 20.30 uur:
CCCCCC
 De jeugdspelers moeten gewoon mee rouleren met de volwassenen in het afhangsysteem, ook
de jeugdspelers moeten zich houden aan de maximale speelduur.
 Bij volle baanbezetting mogen max. 2 banen door jeugdspelers bezet worden tussen 18u-20.30u.
 Als er ‘s avonds tennisles(sen) gegeven wordt(worden), mag max. 1 baan door jeugdspelers
bezet worden, ongeacht het aantal banen waarop lesgegeven wordt.
 Indien er banen vrij zijn, mogen spelers uit elke leeftijdscategorie op die baan gaan spelen, mits
er afgehangen is op het digitale afhangbord.

2. Speeltijden en Speelduur
Het park is geopend vanaf 07.00 uur tot 24.00 uur.
Bij volledige baanbezetting bedraagt de speelduur:
 maximaal 45 minuten voor dubbel en mixed partijen en
 maximaal 30 minuten voor single partijen.
Iedereen mag zijn speeltijd vol maken.

3. Gebruik of reserveren van een baan




Haal uw ledenpas door de lezer van het digitale afhangbord en kies een vrije baan.
Is de baan bezet, dan moet men wachten totdat de speeltijd is verstreken, ook al speelt er
op dat moment een andere leeftijdscategorie op de betreffende baan of wordt er een
single-partij gespeeld.
Een baanreservering is pas effectief als alle betrokken spelers hun spelerspas door de lezer
hebben gehaald en daadwerkelijk aanwezig zijn.

Bij volledige baanbezetting:
 15 Minuten na de beëindiging van uw partij kan pas weer een baan gereserveerd worden. Bij
volle bezetting moet u dus minimaal 15 minuten wachten voor u weer mag gaan spelen. Dit Is
automatisch geregeld.
 Ook als u net tennisles heeft gehad moet u minimaal 15 minuten wachten voordat u weer mag
gaan spelen. Dit om anderen ook de gelegenheid te geven om te kunnen spelen.
 Reserveringen mogen en kunnen alleen geschieden als men op het tennispark aanwezig is en
blijft.
 Het is niet toegestaan op een andere baan te spelen dan die waarvoor gereserveerd is.

4. Afhangen spelerspas
Men mag alleen gebruik maken van de banen als men zijn/haar ledenpas, of zijn/haar tijdelijke pas door
de lezer van het digitale afhangbord heeft gehaald.
Indien er niet afgehangen is op het digitale afhangbord, heeft een ieder het recht om de desbetreffende speler te verzoeken de baan te verlaten. Dit dient uiteraard op een nette, vriendelijke en
fatsoenlijke manier gebeuren. Men dient ieders recht te respecteren.
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5. Gebruik van banen






De baan dient voldoende vochtig zijn; niet alleen voor uw eigen veiligheid, maar ook om
beschadiging aan de baan te voorkomen. Voor het gebruik dient men de baan zover noodzakelijk
te sproeien. De sleutel van de sproei-installatie hangt in het clubhuis naast de knoppen voor de
verlichting.
Na het sproeien moet de sleutel direct teruggehangen worden.
De baan moet na het tennissen geveegd worden met de aanwezige sleepnetten. Hierna moeten
de lijnen geveegd worden. De gebruikte sleepnetten dienen op de daarvoor bestemde plaats te
worden terug gehangen en de baan dient netjes achter gelaten te worden.
De ballen dienen na het spelen opgeraapt te worden. Eigen ballen neem je uiteraard mee naar
huis. Tennisballen, die eigendom zijn van de club, dienen na de training in de ballenmanden
gelegd te worden.
Alle ballen die over de hekken/heggen zijn geslagen, dienen eveneens na elke training of na elk
spel opgeraapt te worden. De sleutel waarmee de poortjes tussen de groene heggen, geopend
en weer gesloten kunnen worden, hangt aan de sleutel van de sproei-installatie. Uiteraard dient
deze sleutel direct terug gehangen te worden, nadat de poortjes weer gesloten zijn.

6. Rookverbod
Ingevolge de Tabakswet geldt er een rookverbod in het gehele clubgebouw.

7. Spelerspas
De spelerspas blijft eigendom van de KNLTB. en is strikt persoonlijk. Bij verlies s.v.p. melden bij de
ledenadministratie.

8. Spelen met verlichting
De verlichting kan op de tablet per baan aangezet worden. Men kan kiezen tussen 2 standen; lopen of
training.
 Als er al verlichting brandt, dient u eerst de eventuele vrije verlichte baan in gebruik te nemen.
 Niet meer banen verlichten, dan daadwerkelijk bespeeld worden.
 Lampen onmiddellijk uit, indien op een baan niet meer gespeeld wordt.

9. Sproeien bij droogte
Ondanks de aanwezigheid van een automatische sproei-installatie, dient men bij droogte de baan
tussentijds extra te sproeien. Bij elke 2 banen hangt een sproeikastje, dat kastje kun je met een aparte
sleutel bedienen. De sleutel van het sproeikastje hangt in het clubhuis naast de knoppen voor de
verlichting. Banen om de beurt sproeien, niet 2 banen tegelijk sproeien!!
Na sproeien moet de sleutel direct teruggehangen worden.
Na het spelen op een droge baan eerst sproeien en daarna pas vegen of slepen. De kleine graveldeeltjes
waaien dan niet weg.

10. Kleding
Op de tennisbaan zijn tennisschoenen en tenniskleding verplicht.

11. Baanbeschadigingen
Alle baanbeschadigingen, van welke aard dan ook, direct melden bij de parkbeheerder of bij de
Baancommissie. Tel. 0622066206.

12. Fietsen
Het is niet toegestaan rond de banen te crossen of te fietsen.
Plaats fietsen in de daarvoor bestemde rekken, niet onder het overdekte terras.

13. Auto's
Parkeer uw auto zo economisch mogelijk en alleen op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Parkeer
NIET op de toegangsweg i.v.m. vrije doorgang voor brandweer/ambulance. Rij rustig!
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14. Meenemen glazen/flessen
Het is niet toegestaan om glazen, kopjes of flessen van glas mee te nemen naar de baan.
Ook papiertjes, dopjes, elastiekje etc. horen in de daarvoor bestemde prullenbakken gedaan te worden!

15. Sproeitijden
Het is niet toegestaan om de automatische sproeitijden te wijzigen. Dit kan alleen de parkbeheerder of de
Baancommissie.

16. Baan in onderhoud
Een omlaag gedraaid net betekent, dat de baan in onderhoud/reparatie is. Er mag dan niet op die baan
gespeeld worden!!! Alleen de parkbeheerder of een lid van de Baancommissie is bevoegd om een baan
speelklaar te verklaren door middel van het omhoog draaien van het net.

17. Toegang park en dagverblijf
Met je KNLTB pas heb je toegang tot het park en het dagverblijf.

18. Sluiten park en dagverblijf
Zorg ervoor, dat het dagverblijf en het park worden afgesloten als u als laatste weggaat. Dit voorkomt
diefstal en vernielingen.
Controleer eerst of alle verlichting, ook in kleedruimtes en toiletten uit is. Controleer bij het weggaan of
de deur van het dagverblijf op slot is en of de poort in het slot gevallen is.

19. Oefenmuur
De oefenmuur mag niet worden gebruikt tijdens toernooi- of competitiewedstrijden. I.v.m. mogelijke
overlast zal hier op worden toegezien.

20. Play-in
Op maandagavond en woensdagmorgen en zondagmorgen zijn alle banen in principe gereserveerd voor
de play-in voor volwassenen.
 Maandagavond play-in: vanaf 19.00 uur; van 1 oktober–31 maart vanaf 18.30 uur
 Woensdagmorgen play-in: vanaf 9.00 uur; van 1 oktober – 31 maart vanaf 09.30 uur
 Zondagmorgen play-in: vanaf 10.00 uur; in competitieperiodes / op toernooidagen met
aangepaste begintijd.

21. Introductie
Het is voor een Rulec-lid mogelijk een niet-lid op het park te introduceren.
De kosten hiervoor bedragen € 4,00 voor senior-introducé(e)s en € 1,50 voor junior-introducé(e)s.
Een introductiepas kan verkregen worden op het volgende adres:
 Susanne Deckers, Tuulshoek 4, Heythuysen Tel. 0475-497954
De namen van de introducé(e)s worden verzameld bij de penningmeester.
Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:
 Een persoon mag niet meer dan meer dan 4 keer per jaar geïntroduceerd worden.
 Introductie is niet mogelijk tijdens competitie- of toernooiwedstrijden.
 Per lid mag slechts 1 persoon geïntroduceerd worden.
 Het Rulec-lid, dat introduceert, is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar introducé(e).
 Privé-toernooien zijn niet toegestaan zonder goedkeuring door het bestuur, minimaal één week
voor de geplande datum.
 Introductie zonder geldige introductiepas is niet toegestaan zonder medeweten van een lid van
de Baancommissie (ingeval er op de voornoemde adressen niemand thuis is).
 De introducé is verplicht om met de introductiepas de baan mede af te hangen.
 Na 18.00 uur hebben eigen leden voorrang boven introducé(e)s. Indien een introducé(e) op een
baan aan het spelen is, mag de ingestelde kloktijd afgemaakt worden.
 Bij overtreding van bovenstaande regels kan het bestuur besluiten om tegen het betreffende lid
maatregelen te nemen.
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22. Trainingen
Indien er trainingen plaatsvinden zijn deze banen niet beschikbaar voor andere spelers.
Privé-trainingen kunnen alleen op die tijdstippen plaatsvinden, dat er geen inbreuk wordt gedaan op de
baanregeling.
Trainingen door andere trainers of door andere betaalde personen niet in dienst van TTA, zijn niet
toegestaan op onze banen. Het volgen van trainingen / tennislessen is alleen mogelijk voor
(aspirant)leden van TC Rulec.

23. Toernooien en competitie
Bij toernooien en competitie geldt het baanreglement niet en dienen de aanwijzingen van de
parkbeheerder/Baancommissie/wedstrijdleiding te worden opgevolgd.

24. Aanwijzingen, schorsing en boetes
Een ieder is verplicht de aanwijzingen van het bestuur, de parkbeheerder of de Baancommissieleden
onverwijld op te volgen.
Naast het gestelde in artikel 7 van de statuten, zullen alle boetes welke het gevolg zijn van het niet
houden aan dit reglement door een lid, verhaald worden op dit lid.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Baancommissie dan wel het bestuur.
Heythuysen, mei 2020.
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