BAANREGLEMENT QUICK-TENNIS
Openstelling van de banen:
De banen zijn in het algemeen het gehele jaar door te bespelen. Het tennispark is gedurende de periode 1 april tot 1
oktober geopend van 8.30 to 23.00 uur.
Van 1 oktober tot en met 31 maart gelden dezelfde tijden met uitzondering van de zaterdagavond en zondagochtend. Op
zaterdagavond is het park gesloten, op zondagochtend is het park geopend vanaf 09.30 uur. Gedurende deze periode zijn de banen 9
t/m 12 overdekt d.m.v. een luchthal. Deze zijn in die periode alleen toegankelijk voor huurders van één van de banen.

Speelgerechtigd zijn:
a.
Allen die in het bezit zijn van een geldige KNLTB-ledenpas van Quick-Tennis
b.
Introducés
c.
Huurders van een binnen- of buitenbaan
Gebruik van de banen:
In het afhangsysteem zijn de rechten van junioren en dagleden t.o.v. het baangebruik en speeltijden opgenomen. Bij reservering
van banen houdt het systeem daar rekening mee. De voorwaarden kunt u lezen in de hal van het clubhuis.
Gebruik ledenpas:
a. Het gebruik van je ledenpas is strikt persoonsgebonden.
b. Het is dus niet toegestaan de ledenpas van een ander lid te gebruiken.
c. Alle op de baan aanwezige spelers moeten met hun eigen ledenpas voor die partij
hebben afgehangen.
d. Als er 3 of 4 leden op de baan staan en maar 2 leden van die partij hebben
afgehangen mag je die partij van de baan halen.
Juniorleden:
a.
Op alle dagen op alle banen tot 18.30
b.
Op baan 3 en 4, de juniorbanen: Gedurende het zomerseizoen op baan 3, alle dagen van 18.30 tot 21.00 uur.
Op baan 4 tot 23.00 uur
Gedurende het winterseizoen alle dagen op baan 3 tot 21.00 uur.
Juniorleden spelend met seniorleden:
a.
Op baan 3 en 4, de juniorbanen: junioren spelend met een seniorlid mogen na 18.30 uur van deze banen gebruik maken (in
overeenstemming met het hiervoor gestelde)
Seniorleden:
a.
Op alle dagen op alle banen tot sluitingstijd
b.
Op baan 3 en 4, de juniorbanen: senioren spelend met senioren mogen deze baan reserveren, maar zodra zich juniorleden
(of een junior- spelend met een seniorlid) melden , dienen zij deze baan direct te verlaten. (in overeenstemming met hiervoor
gestelde)

Seniorleden met een daglidmaatschap:
a.
Op maandag t/m vrijdag tot 16.00 uur
b.
Buiten genoemde dagen en tijden mag wel worden deelgenomen aan de clubevenementen.
Banen waarop niet gespeeld kan worden:
Het BRS vermeldt welke banen zijn gereserveerd voor:
a.
individuele trainingen
b.
teamtrainingen
c.
competitiewedstrijden - toernooien
d.
tennis-in (hiervoor geldt een maximum van 6 banen) en verhuur
e.
groot onderhoud

