NORMES D’ÚS DE LES PISTES DE
TENIS I PÀDEL

1.- L’horari d’ocupació de les pistes de tenis i pàdel és de les 8.00 del matí fins a les
22.00 del vespre, feiners o festius.
2.- El temps d’ocupació serà el següent:
a) Dies feiners de dilluns a divendres.
1. Tennis: individual - 1 hora
dobles - 1 ½ hora
2. Pàdel: 1 hora
b) Dissabtes, diumenges i festius.
1. Tennis: individual i doble - 1 hora
2. Pàdel: 1 hora
3.- Normes de sol·licitud i ocupació directa:


En el moment de sol·licitar pista per fer un individual han d’estar presents els
dos socis; en cas d'un doble en tenis o pàdel, caldrà la presència dels quatre
socis.



En tots dos casos s’hauran d’identificar els socis presents, mitjançant la
presentació del carnet de soci.



Les pistes s’assignaran per rigorós ordre correlatiu a l’horari disponible i,
sense preferència per cap pista (queden excloses les pistes de greenset i la
pista 3 en el cas del tenis).



Sempre que hi hagi pistes lliures, s’assignaran abans que les plenes.



Si es donés el cas que el sol·licitant volgués una pista concreta i, en aquell
moment es trobessin disponibles altres pistes, es podrà disposar de la
sol·licitada quan s’hagin ocupat per altres sol·licituds les pistes disponibles,
segons els horaris d’ocupació esmentats anteriorment.



No es pot ocupar la pista fins que no estan els dos o els quatre jugadors/es
presents a la recepció. No s’assignarà cap pista fins aquest moment. És
obligatori que tots ells passin per recepció a identificar-se abans d’ocupar una
pista.



La sol·licitud i ocupació de pista només es podrà fer per un soci, una sola
vegada en horari de matí i una sola vegada en horari de tarda. (De 8.00 a
15.00 i de 15.00 a 22.00, respectivament), sempre que no hi hagi pistes
buides.



Si un soci o sòcia que ha jugat tornés a ocupar una pista, aquesta serà la
primera pista que haurà de sortir i tindrà un màxim de 30 ‘ de joc, en el cas
que hi hagi demanada de pistes per part d’altres socis.



No s’entén duplicitat la sol·licitud i ocupació en horari de matí o tarda de la
pista de tennis i pàdel, amb la condició que fins que no hagi acabat una
ocupació de pista no es pot demanar la de l’altra modalitat.



Es considera duplicitat la sol·licitud de pista directa i amb reserva i, només es
podrà utilitzar un sistema.



No podran entrar a les pistes de tenis o pàdel, els nens de 3 anys o menors,
encara que vaguin acompanyats dels seus pares.

4.- Segons l’època de l’any i l’horari oficial, es determinarà per la Junta Directiva,
l’horari en què es podrà sol·licitar la reserva de pista.
5.- Normes de sol·licitud i ocupació per reserva:


La reserva es podrà fer presencial a partir de les 8.45, per telèfon a partir de
les 9.00 i a través de la web a partir de les 10.00.



El responsable de la reserva serà un sol soci.



Es podran reservar pistes per la seva utilització de dilluns a divendres a partir
de les 13.00 i dissabtes, diumenges i festius a partir de les 18.00



Es pot fer un màxim d’una reserva al dia, encara que es pot jugar una
vegada al matí i una altra vegada a la tarda.



Les pistes es podran reservar a les hores en punt i a les mitges. En el cas del
pàdel, a partir de les 18.00, només a les hores en punt.



Es pot sol·licitar amb un màxim d’antelació de 48 hores de l’hora sol·licitada.



S’haurà de fer constar el nom, cognoms i codi del sol·licitant en el moment de
reservar la pista i, abans d’ocupar-la el nom, cognom dels altres ocupants. És
obligatori passar per recepció a identificar-se abans d’ocupar la pista.



Us preguem que l'anul·lació de la reserva es comuniqui amb un mínim de
dues hores d’antelació de l’hora sol·licitada. En el cas de no comunicar-ho en
cap moment i no presentar-se, es carregarà un cànon de penalització de 5
euros, pel perjudici que això produeixi a la resta dels socis. Si es produís
reiteradament l’anul·lació, aquesta faculta a la Junta Directiva per suspendre
la reserva al soci reincident.



En cas que el titular d’una reserva, per imprevistos de darrera hora, no pugui
assistir al partit, la reserva es pot mantenir a nom d’un altre soci/a, prèvia
comunicació a recepció del titular de la reserva.



Si passats 5' de l’hora reservada i no s’ha ocupat la pista, i tampoc s’ha
confirmat la reserva, aquesta quedarà sense validesa i lliure a disposició dels
socis i sòcies.



Si es preveu arribar més tard de l’hora reservada, cal notificar-ho i no es
permet fer-ho passats 15’ de l’hora reservada.



El soci que ha fet la reserva se’l considera responsable de les incidències que
puguin sorgir, i per tant se’l penalitzarà amb 5 euros si els jugadors/es que
estan a la pista no corresponen amb els que s’han identificat amb la voluntat
d’amagar una segona ocupació o un convidat, etc.



Es recomana arribar a la recepció 15’ abans de l’hora reservada, per evitar
congestions a la recepció. A partir d’aquest moment, i una vegada estiguin
tots els jugadors presents, ja es donarà les pilotes i tot el necessari per
iniciar el joc el més aviat possible.

6.- El vestit de tennis i pàdel serà el reglamentari per a cadascun dels esports i, el
calçat adient a cadascuna de les instal·lacions. És obligatori l’ús de samarreta en
totes les instal·lacions. El personal del Club està facultat per fer les advertències
corresponents per utilitzar el vestit o calçat inadequat.
7.- En el cas d’inclemències meteorològiques o de força major, el club es reserva el
dret d’anul·lar les reserves.
8.- Les incidències que es produeixin a l’hora d’aplicar les normes abans
esmentades, seran resoltes per la Comissió Esportiva de la Junta Directiva.
9.- CAMPIONATS
Per als partits de campionat el jutge àrbitre assignarà una pista i un horari que en
cas de ser modificat pels socis, s’haurà de notificar al jutge encarregat i a recepció.
Els dies que el soci o sòcia tingui partit de campionat social, no podrà jugar un altre
partit amistós.
Els campionats organitzats pel club o els disputats pels equips representants del
club, podran ocupar la totalitat de les pistes sempre que el número de participants o
partits així ho obligui i prèvia comunicació als socis.
Sant Cugat del Vallès, abril de 2013

