ARTICLE 6è
RESERVA DE LES PISTES DE TENNIS
Poden fer ús de les pistes de tennis, tots els socis del Club, de 8.00 h a 24.00 h.
Si algun soci vol jugar amb un invitat, ha d'abonar el tiquet corresponent, el qual li serà facilitat
pels empleats de control de pistes.
Dissabtes, diumenges i dies festius, de 8.00 h a 16.00 h., no s’autoritza a jugar amb invitats.
Tampoc, els dies laborables, de 13.00 h a 15.00 h i de 18.00 h a 20.00 h. Només en casos molt
especials i si se sol·licita amb 48 h d'anticipació, es podrà autoritzar a jugar amb un invitat, en
hores no permeses.
El temps de joc és d'una hora en individuals, dobles i mixtos, de dilluns a divendres. Els dissabtes,
diumenges i festius és d’una hora en individuals, i d'una hora i mitja, en dobles i mixtos.
L'hora oficial per ocupar les pistes és la que marqui el rellotge situat enfront del control de pistes
i, en el cas que no funcionés, l'hora oficial serà la del rellotge de l'empleat de control.
Es pot ocupar la pista amb un retard màxim de 10 minuts, ja que en finalitzar aquest temps, es
perd el dret a ocupar-la i, aleshores, ho pot fer qualsevol soci que ho hagi sol·licitat.
Per inscriure’s en una pista, han de ser-hi presents dues persones, com a mínim, tant en
individual com en dobles o mixtos. Hauran de presentar-se a control de pistes i presentar el carnet
de soci. En el cas de dobles i mixtos, també hauran de posar el nom dels dos components que
no hi siguin presents, els quals podran ser substituïts, tenint en compte que aquests no poden
estar jugant ni inscrits en una altra pista en el moment en què es faci la reserva i que hauran de
presentar el carnet de soci abans d’entrar a pista.
La Junta Directiva podrà establir un número màxim d’utilització de pistes en un dia per soci per
garantir la distribució adient de les pistes entre el socis.
Per a la reserva de les pistes, regeixen les normes següents:
1a. Si hi ha pistes lliures en el moment que es desitja entrar en joc se'n podrà fer la reserva en el
mateix moment i també per a qualsevol pista.
2a. Si el soci vol jugar a continuació d’una pista ocupada, en pot efectuar la reserva a continuació
dels últims anotats, tenint en compte que no pot quedar cap espai de reserva buit entre l’última
anotació i aquesta.
3a. Si hi ha pista lliure, però el soci vol esperar a jugar a una hora determinada, pot fer la reserva
quan faltin, com a màxim, 15 minuts respecte a l’hora de jugar.

4a. Si no hi ha cap pista lliure, es pot fer la reserva a la pista que es desitgi, i a continuació de
l’última anotació, i esperar el torn per ocupar-la.
En el cas que algunes pistes no es poguessin ocupar per raons climatològiques (pluges, gelades,
etc.) o per la celebració de campionats, i que no es pogués precisar l’hora que quedaran
disponibles, hi haurà una llista d’espera per rigorós ordre de sol·licitud al control de pistes.
A la primera pista disponible entrarà a jugar el primer de la llista d’espera, i així successivament.
El soci que no vulgui entrar a jugar a la pista que li toqui, arribat el seu torn, passa automàticament
al final de la llista d’espera.
Els noms que figurin en el document i/o panel de control hauran de ser els mateixos que siguin
a la pista.
Un cop hagi jugat, el soci pot tornar a inscriure's en el document i/o panel de control, però mai no
pot estar inscrit en dues pistes, siguin de tennis o de pàdel, abans de jugar.
La indumentària per jugar a tennis o pàdel ha de ser la pròpia i comunament acceptada per a
aquests esports, es a dir, calçat esportiu, mitjons, pantalons d’esport i polo. No s’admetran
samarretes o polos propis de la pràctica d’altres esports com el bàsquet, futbol o d’altres que
s’allunyi d’aquest criteri.
La Comissió Esportiva està obligada a vetllar pel fidel compliment d'aquestes normes i, en cas
de detectar infraccions, elevarà informe a la Junta Directiva, la qual estudiarà les sancions
pertinents.
Qualsevol modificació d'aquestes normes, ha de ser resolta per la Comissió Esportiva, amb
l’aprovació de la Junta Directiva.

Custodia d’objectes de valor a Control de Pistes
A Control de Pistes es poden custodiar objectes de valor dels socis, utilitzant l’armari de
compartiments individuals que per aquesta finalitat es troba situat darrera del mostrador, i mentre
el soci estigui fent alguna activitat esportiva en el Club.
No s’admet la custodia de bosses esportives o paquets de qualsevol tipus ni a Control de Pistes
ni a Centraleta.

RESERVA DE LES PISTES DE PÀDEL
La reserva de les pistes de pàdel es regeix per les mateixes normes que les anteriorment
exposades per les pistes de tennis, amb la única excepció que el temps de joc és en tots els
casos d’una hora, en cas de quatre jugadors.
En cas de reserva per part de dos jugadors el temps de joc serà d 45 minuts.
La utilització de les pistes de tennis i pàdel comportarà el pagament del cànon que en cada
moment hagi aprovat l’Assemblea.

