Afhanginstructie

AFHANGINSTRUCTIES
·
Afhangen is verplicht, de
KNLTB ledenpas dient als
afhangkaart.
·
Afhangen doe je door je
ledenpas bij het betreffende tijdstip
en baan in het afhangbord te
plaatsen. Voor iedereen geldt dat
tijdens het spelen de ledenpas op
de juiste plaats op het afhangbord
moet zijn geplaatst.
·
Afhangen mag pas als voor
een enkelspel beide spelers op het
park zijn en bij een dubbelspel 3
van de 4 spelers aanwezig zijn.
·
Afhangen doe je per
eerstkomend heel of half uur.
Indien er een baan vrij is, mag
eerder met spelen begonnen
worden.

lesuur een baan af te hangen,
aansluitend aan deze uren.
·
Op tijden dat er competitie
gespeeld wordt, is een aantal
banen gereserveerd voor
competitie spelende teams.
·
Bij verhuur van een baan
mag deze niet worden
afgehangen.
·
Daar waar deze richtlijnen
niet in voorzien, wordt verwacht
dat de leden in onderling overleg
tot een speelbare oplossing
komen.
·
Tijdens
onderhoudswerkzaamheden zijn
de banen niet toegankelijk. Na
afloop van deze werkzaamheden
kunnen de banen weer bespeeld
worden.

·
Een speelperiode bedraagt
voor een enkel (2 spelers) 30
minuten en voor een dubbel (4
spelers) 60 minuten.

·
Het bestuur kan indien
nodig van bovenstaande
richtlijnen afwijken.

·
Direct na het spelen dient de
ledenpas van het afhangbord
verwijderd te worden.

Speelgerechtigheid
junioren/senioren:

·
Spelers die op een bepaalde
dag nog niet getennist hebben,
krijgen voorrang op degene die al
wel getennist hebben.
·
Gedurende evenementen
van jeugd of senioren geschiedt
afhangen in overleg met de
betreffende commissie.
·
Gedurende de lesuren van
de trainer mag op de
lesbaan/banen niet worden
afgehangen.
·
Het is niet toegestaan voor
aanvang van een training- of

·
De banen zijn dagelijks
voor het tennisspel beschikbaar
van 07.00 – 23.00 uur. De
verlichting dient uiterlijk om
23.00 uur uit te zijn.
·
Speelgerechtigd zijn die
leden die hun contributie voor het
lopende seizoen betaald hebben.
·
Tot 19.00 uur hebben
jeugdleden dezelfde
speelgerechtigheid als senioren
·
Na 19.00 uur heeft de
lagere schooljeugd geen
speelrecht meer.

·
Tot 20.00 uur heeft de
middelbare schooljeugd gelijke
speelrechten als senioren.
·
Na 20.00 uur heeft de
middelbare schooljeugd geen
speelrecht meer.
·
Op de door het bestuur
vastgestelde racketochtend voor de
jeugd zijn twee banen gereserveerd
van 09.00 tot 12.00 uur.
·
Tijdens de vastgestelde
racketavond zijn er twee banen
gereserveerd van 20.00 tot 23.00
uur.

