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, behoudens
in de daluren.
Normale “openstelling” van de banen is van 07:00 tot 23:00 uur.
Daluren zijn: Maandag tot en met vrijdag van 12:00 tot 18:00 uur en zaterdag
en zondag van 07:00 tot 23:00
2 - Regels voor het gebruik van de banen
Alle banen worden voor het spelen als gelijkwaardig aangemerkt. Dit betekent
dat er geen spelers/speelsters kunnen worden afgehangen, als er nog banen vrij
zijn en bespeelbaar zijn. Niet bespeelbaar zijn banen waarop niet kan worden
gespeeld vanwege extreme weersomstandigheden of door onderhoudswerkzaamheden.
3 - Reservering van de banen
Zie hiervoor ook de tekst over het elektronisch afhangsysteem van de KNLTB
opgenomen onder www.breakpoint83.nl/leden-informatie
Let op: Men hoeft niet opnieuw de te bespelen baan af te hangen/reserveren na
de ingestelde speeltijd. Men moet alleen een nieuwe baan afhangen/reserveren,
als men plaats moet maken voor een opkomend team.
Ook kunnen er door de WTC banen worden gereserveerd voor clubcompetities,
toernooien en andere evenementen. Welke banen dit zijn en op welke tijdstippen,
zal voortijdig in een Breakpointnieuws(flits) en via www.breakpoint83.nl bekend
worden gemaakt.
In de daluren kunnen in overleg met het bestuur banen worden verhuurd.
Onder bepaalde weersomstandigheden kunnen de banen door de baancommissie
worden “afgekeurd”. Zie hiervoor www.breakpoint83.nl
4 - Speeltijd
De speeltijd bedraagt voor enkel- én dubbelspel 45 minuten. Indien de speeltijd
voorbij is en er zijn geen wachtenden dan kunt u doorspelen, maar de
oorspronkelijke tijd laten staan, zodat te zien is wie er het langst speelt. Bij
opkomst van een nieuw team op de baan, bent u verplicht om de baan direct vrij
te maken. Dus nog niet even de game afmaken.
5 - Aantal personen per baan
Als u pas kunt reserveren terwijl reeds alle banen al een keer zijn gereserveerd,
dan gaat de regel in dat er alleen nog maar dubbelspelen zijn toegestaan.
Als er dan voor enkelspel is afgehangen moet deze reservering worden
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verwijderd en heeft een dubbelspelreservering
voorrang. De enkelspelen die op dat moment bezig
zijn mogen worden afgespeeld. Dit geldt voor zowel tennis als padel.
6 - Verlichting van de banen
Indien gewenst, kan men in de hal van het clubhuis de baanverlichting schakelen
d.m.v. een “elektronisch schakelpaneel” voor de tennisbanen 1 t/m 6 en 8 en de
padelbanen 1 en 2. Als na het spelen de baan niet meer wordt afgehangen,
worden de gebruikers verzocht de betreffende lampen zelf uit te doen.
7 - 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. De banen zullen wekelijks door de
baancommissieleden, zoveel mogelijk buiten de drukke tijden noodzakelijkerwijs
worden geveegd.
8 - Schoenen/kleding
Alleen padel- of tennisschoenen zijn op de banen toegestaan. Het dragen van
correcte tenniskleding is gewenst.
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 er op
de banen beslist niet is toegestaan. Let hierop!

Veel tennisplezier
De baancommissie
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