BAANREGLEMENT
_________________________________________________________
1 - Afhangen van de banen
In de hal van het clubhuis kan men door middel van het KNLTB (digitaal)
afhangbord een baan reserveren. Als “eenling” kunt u niet afhangen!
Normale “openstelling” van de banen is van 07.00 tot 23.00 uur. Onder
bepaalde weersomstandigheden kunnen de banen door de
baancommissie “afgekeurd” worden. Ook kunnen door de WTC-banen
worden gereserveerd voor clubcompetities, zie www.breakpoint83.nl
2 - Speeltijd
De speeltijd bedraagt voor enkel- en dubbelspel drie kwartier. Bij
opkomst van een nieuw team op de baan, bent u verplicht om de baan
direct vrij te maken; dus niet nog even de game afmaken.
3 - Aantal personen per baan
Als u langer dan 60 minuten moet wachten (2x wachtend) zijn alleen
dubbelspelen toegestaan. Als u in deze situatie voor enkelspel heeft
afgehangen, moet u dubbelspel toestaan.
4 - Aanwijzingen baancommissieleden
Houdt U zich te allen tijde aan de aanwijzingen van de
baancommissieleden. Zij hebben het recht U te vragen de baan te
verlaten, in verband met onderhoudswerkzaamheden. Bij niet opvolgen
van de aanwijzingen zal door het bestuur passende maatregelen worden
getroffen.
5 - Onderhoud van de banen
De banen zullen wekelijks door de baancommissieleden, zoveel mogelijk
buiten de drukke tijden noodzakelijkerwijs worden geveegd.
6 - Reservering van de banen
Zie hiervoor de tekst opgenomen in de baan-reserveringsinstructie. Voor
bijzondere evenementen zullen de banen (gedeeltelijk) gereserveerd zijn
volgens de reglementen. Welke banen dit zijn en op welke tijdstippen,
zal in het Breakpoint nieuws en/of via www.breakpoint83.nl/home
bekend worden gemaakt.
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7 - Schoenen/kleding
Alleen tennisschoenen zijn toegestaan. Het dragen van correcte
tenniskleding is gewenst.

8 - Verlichting van de banen
Indien gewenst, kan men in de hal van het clubhuis de baanverlichting
schakelen d.m.v. een “Elektronisch schakelpaneel”, en wel de
tennisbanen 1 t/m 8 en de Padelbanen 1 en 2. één van de laatste
spelers dient de baanverlichting van de betreffende baan uit te
schakelen.

9 - Tot slot
De toegangs (loop)poort naar het complex dient altijd “gesloten” te
zijn/worden, dit geldt ook voor de toegangsdeur naar de hal van het
clubhuis draag hier mede zorg voor. Op de gebodsborden bij de banen
staat aangegeven wat op de banen beslist niet is toegestaan. Let
hierop!!!

De baancommissie
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