ACTIVITATS ESPORTIVES I SERVEIS
PISTES DE TENIS I PÀDEL

Article 15. Poden fer ús de les pistes de tenis i pàdel tots
els socis i les sòcies de l’entitat que estiguin al corrent de
les seves obligacions socials d’acord amb el que es disposa en els Estatuts Socials i aquest Reglament.

menors de 4 anys, encara que vaguin acompanyats dels
seus pares.

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.

• L’anul·lació de la reserva s’haurà de comunicar amb un
mínim de tres hores d’antelació de l’hora sol·licitada.

La Junta Directiva es reserva el dret de modificar l’horari
quan ho consideri adient. Com per exemple, durant l’horari de l’estiu de maig a setembre, que el club es pot obrir
fins les 23.00.

• Si passats 10’ 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.

El temps d’ocupació de les pistes tant de tenis com de
pàdel serà sempre d’un hora de durada.
1.- Sistema i horari de reserva de pista:
• Els socis podran reservar amb 1 dia d’antelació, entre
les 8.00 i 23.00 i fent servir els 3 sistemes habilitats:
app, telèfon o presencialment.
• El responsable de la reserva serà qui faci la mateixa,
figurant sempre en primer lloc.
• S’haurà de fer constar en total el nom de 2 participants en la modalitat de tenis i 3 en la de pàdel, com
a mínim.
• A l’arribar al club, és obligatori passar per recepció a
identificar-se abans d’ocupar la pista i omplir el nom de
tots els jugadors/es.
• Un soci només podrà fer una reserva al dia mitjançant
l’app per cada esport.
• En cas de voler fer un segona reserva del mateix esport, el mitjà habilitat per fer-ho serà el presencial o per
telèfon.
• 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).
• En tot cas, sempre es podrà continuar el partit o fer
una nova reserva del mateix esport, el mateix dia i a la
mateixa franja horària, quan hi hagi pistes disponibles i
sempre passant per recepció.
• Les pistes es podran reservar a les hores en punt i a les
mitges, segons la numeració de la mateixa.
• La substitució de jugadors d’una reserva haurà de ferse previ a l’inici del partit i es podrà fer nomes presencialment.
• Les reserves de pista tenen una durada d’una hora, i
no és necessari que estiguin la totalitat de jugadors de
la següent perquè aquests puguin entrar. Només es pot
continuar jugant en la mateixa pista en el cas que no
vingui ningú a continuació.
• No es podrà ocupar la pista fins que no estiguin els dos
o els quatre jugadors/es presents a la recepció.
• No podran entrar a les pistes de tenis o pàdel, els nens

2.- Cancel·lació de reserves:

• 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.
• 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.
• En el cas d’inclemències meteorològiques o de força
major, el club es reserva el dret d’anul·lar les reserves.
• Les incidències que es produeixin a l’hora d’aplicar les
normes abans esmentades, seran resoltes per la Comissió Esportiva de la Junta Directiva.
3.- Règim disciplinari de reserves
• Davant el mal ús i reincidència en la no cancel·lació de
reserves, el Club actuarà fent un primer avís per escrit al
responsable de la reserva.
• El club es reserva el dret de suspendre el dret de reserva mitjançant l’app durant temps indeterminat, i que com
a mínim serà de 15 dies.
4.- Vestimenta de joc:
• És obligatori l’ús de calçat adequat per terra batuda,
quedant prohibit qualsevol altre tipus de calçat esportiu
(trekking, running, etc...) En quant a la vestimenta esportiva, sempre es farà servir roba reglamentària quedant
prohibit expressament l’ús de samarreta i pantalons de
futbol i bàsquet. El personal del Club, especialment de
recepció i manteniment, està facultat per fer les advertències corresponents per utilitzar el vestit o calçat inadequat.
5.- 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 campionats organitzats pel club, no podran comportar la total ocupació de les pistes, al menys sempre ha
de quedar un mínim de 5 pistes en tenis (1,2,3,11 i 12) i 2
en pàdel (1 i 2). El Club es reserva el dret de modificar
aquestes situacions davant de causes excepcionals, com
les meteorològiques o federatives i prèvia comunicació
als socis.
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