Baan- en afhangreglement T.V. Columbae
1.

Dit reglement is van toepassing op senioren en junioren. Het dient gelezen
te worden in samenhang met het door het bestuur vastgestelde
baanindelingsschema.
2. Een baan mag alleen afgehangen worden, indien men op het tennispark
aanwezig is en blijft.
3. Een baan wordt afgeschreven door gebruik te maken van het digitale
afhangsysteem in de hal van het clubhuis.
4. Er mag gedurende 45 minuten of zoveel korter, als het afhangsysteem dit
aangeeft, worden gespeeld. Na deze 45 minuten mag men blijven doorspelen
indien de baan niet door anderen is afgehangen.
5. Men is verplicht eerst een vrije baan af te hangen.
6. Indien alle banen bezet zijn dient eerst die baan te worden afgehangen die
het langst wordt bespeeld. Hierbij geldt dat bij een gelijke begintijd eerst
een baan met een enkelspel wordt afgehangen.
7. Het zogenaamde ‘bijdubbelen’ is niet toegestaan.
8. Tijdens alle officiële clubactiviteiten, door een of meerdere commissies
georganiseerd en opgenomen in de activiteitenkalender of vermeld op het
publicatiebord in het clubhuis, is het afhangreglement niet van toepassing.
9. Het al dan niet bespeelbaar zijn van banen wordt door de baancommissie
bepaald. Indien niemand van deze commissie aanwezig is, dient men zich
te wenden tot de dienstdoende bardienstmedewerker.
10. Het is niet toegestaan banen te gebruiken, waarvan de netten omlaag zijn
gehaald of die op andere wijze als onbespeelbaar zijn aangemerkt.
11. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, dient men zich te wenden tot
het bestuur.
BAAN INDELINGSSCHEMA
BAAN
TOT 20:00 UUR
1
BLANCO
2
BLANCO
3
BLANCO
4
BLANCO
5
BLANCO
6
BLANCO

NA 20:00 UUR
SENIOREN
SENIOREN
SENIOREN
BLANCO
BLANCO
BLANCO

RESERVERINGEN:
TIJDSTIP
BAAN
BESTEMMING
Woensdagmorgen vanaf 9:00 uur tot 11:30 uur 1, 2, 3 en 4
Toss senioren
Donderdagavond vanaf 19:30 uur tot 23:00 uur
1 t/m 5
Toss senioren
Alle banen voor de in de activiteitenkalender of op het publicatiebord genoemde
competities, toernooien en andere activiteiten.

