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Baan Beheer en onderhoud
De tennisbanen mogen uitsluitend worden betreden
door leden van LTC Rackets die tennisschoenen en
tenniskleding dragen.
Tijdens oﬃciële wedstrijden, trainingen, toernooien
en/of uitwisselingen geldt bovenstaande regel ook voor
de niet leden.
Direct na de laatst gespeelde avondpar�jen dient de
verlich�ng van de betreﬀende banen te worden
gedoofd in het clubgebouw.
Het plaatsen van terrasmeubilair op en naast de banen
is niet toegestaan.
Schade en gebreken op het tennispark dienen te worden
gemeld aan de
voorzi�er Algemene Zaken
De leden zijn verplicht aanwijzingen van het Bestuur op
te volgen.
Reserveringen en speeltijden
Wanneer men gaat tennissen is men verplicht gebruik te
maken van het elektronisch a�angbord d.m.v. een
geldige pas. Zonder tennispas wordt er niet getennist.
Reserveren kan uitsluitend door minimaal 2 personen
De maximale speelduur is 45 minuten voor Enkelspel en
60 minuten voor Dubbelspel. Na deze �jd dient men
plaats te maken voor eventuele wachtende.
Men speelt op de door het elektronisch a�angbord
aangegeven baan.
Pas als alle banen bezet zijn geldt de a�angregel.
Op woensdagochtend en vrijdagavond zijn de
tennisbanen bestemd voor het husselen. Indien nodig
-1–

2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

3

wordt 1 baan (baan 7) vrijgemaakt voor leden die niet
aan het husselen wensen deel te nemen. Voor deze
leden geldt de afhangregel.
De husselpartij die op dat moment op baan 7 bezig is
kan natuurlijk worden uitgespeeld
Ieder lid heeft hetzelfde recht, zowel overdag als
’s avonds.
Op competitiewedstrijddagen cq toernooien zijn die
banen gedurende de tijd die daarvoor nodig is
gereserveerd voor competitieteams of deelnemers
toernooien.
Tijdens trainingen onder leiding van de door het Bestuur
aangewezen trainer zijn die banen gedurende de tijd die
daarvoor nodig gereserveerd voor de training. (baan 5
en 6) bij met regenwater volgelopen baan 5 en 6 zal
moeten worden uitgeweken naar baan 2 en 3.
Voor een introducé gelden de volgende bepalingen:
Men kan uitsluitend een baan reserveren in gezelschap
van een lid van LTC Rackets.
Men dient een dagkaart aan te schaffen, kosten 5 euro.
Jeugd introducés betalen 2,50 euro. Dagkaarten zijn
verkrijgbaar in het clubgebouw of bij leden van het
Bestuur.
Men kan maximaal 5 keer per jaar gebruik maken van
een dagpas.
Een introducé heeft die dag op de tennisbaan dezelfde
rechten en plichten als een LTC Rackets lid.
Om illegaal gebruik van onze banen tegen te gaan is
ieder lid gemachtigd om naar andermans ledenpas of
dagpas te vragen.

Gebruik van tennisracket en tennisballen.
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3.1
3.2

Tennisrackets en tennisballen dienen door de spelers
zelf te worden meegebracht.
Tijdens officiële wedstrijden, toernooien en/of
uitwisselingen zorgt LTC Rackets voor tennisballen.
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Algemeen

4.1

Het Bestuur is gerechtigd het baanreglement te
wijzigen.
Zodra dit reglement wordt gewijzigd zal dit worden
bekend gemaakt op het publicatiebord in het
clubgebouw en op de site.(www.ltcrackets.nl)
Iedereen is zich verplicht te houden aan dit reglement.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het
Bestuur.

4.2
4.3
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Betreding banen

5.1

Bij onderstaande situaties is het niet verantwoord, maar
vooral ook verboden de tennisbanen te betreden en te
bespelen.
- Bij dooi na vorstperiode niet betreden:
Wanneer het dooit, zijn de haren van de baan
gedeeltelijk hard en wanneer dan gespeeld word is de
kans op breuk vele malen hoger.
- Bij sneeuwval in combinatie met vorst niet betreden:
De baan is in deze omstandigheid uiterst gevaarlijk voor
de speler, maar bovenal wederom gevoelig voor
blijvende schade.
- Bij regenval en vorst (ijzel) niet betreden:
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De baan is in deze omstandigheid uiterst gevaarlijk voor
de speler, maar bovenal wederom gevoelig voor
blijvende schade.
5.2

Staan de banen geblokkeerd wegens
weersomstandigheden. Verboden te spelen
Wanneer door een lid wordt geconstateerd dat een
baan niet bespeelbaar is, dient hij/zij dit te melden bij
onderstaande personen, waarop direct ac�e zal worden
ondernomen en de baan zal worden geblokkeerd.
Voorzi�er TC Mark Raymakers

Berghem,
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