Park- en baanreglement tennispark TC Bilthoven
(zoals genoemd in art. 2 van het HR)

Openingstijden:
•

•

zomerseizoen (vanaf de laatste zaterdag van maart tot 1 november) dagelijks
van 8.30 tot 23.00 uur. De baanverlichting gaat om 22.30 uur uit, tenzij anders
is geregeld i.v.m. een evenement.
winterseizoen (vanaf 1 november tot de laatste zaterdag in maart) voor
verhuurde smashcourtbanen dagelijks van 9.00 tot 22.00 uur, op zaterdag en
zondag van 9.00 uur tot 18:00

Toegang:
Het tennispark is uitsluitend toegankelijk voor:
• leden van TC Bilthoven, die in het bezit zijn van een geldige KNLTB ledenpas
• bezoekers van competitie- en toernooiwedstrijden
• gasten, zijnde de spelers van bezoekende competitieteams met hun
• begeleiding en de deelnemers aan open toernooien met hun begeleiding
• introducés (zie verder onder introductieregeling)

Bespelen van de banen:
Het zgn. vrij bespelen van de banen geschiedt uitsluitend d.m.v. het afschrijfsysteem
waarbij gebruik wordt gemaakt van de geldige KNLTB ledenpas. De speeltijd na
reserveren is tenminste 45 minuten voor 2 of 3 spelers. Ingeval van 4 spelers
bedraagt de minimale speeltijd 60 min.
NB: kijk bij het afschrijven niet naar de eerst vrije baan, maar kijk s.v.p. op welke
baan al het langst gespeeld wordt! Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen
junioren en senioren.
Na het spelen dient de gravelbaan altijd gesleept te worden. Ook voor de kwaliteit en
levensduur van de smashcourtbaan is het goed om deze af en toe te slepen!

Reserveren van banen:
Het bestuur reserveert banen voor wedstrijden (competities, toernooien en
evenementen) en voor trainingen (alleen door de door het bestuur aangestelde
trainer/tennisschool).
Deze reserveringen worden gepubliceerd op de website en mogelijk aangekondigd in
de nieuwsbrief dan wel op de publicatieborden.
De groundsman of een beheerder kan een baanreservering doen voor onderhoud.

Ballen:
Ballen worden door de vereniging beschikbaar gesteld. U vindt de ballen in de kokers
bij het afschrijfsysteem, 4 stuks per baan. Verzoek: ga er zuinig mee om! Een
weggeslagen bal over het hek graag terug zoeken. De ballen worden doorgegeven
aan de spelers die na u komen, dan wel ze worden netjes teruggebracht naar de
koker met het baannummer van de baan waarop u gespeeld hebt.

Bespeelbaarheid en veiligheid:
Aanwijzingen en instructies van de beheerder, groundsman, cie P&G en het
professionele kader (trainers) omtrent de bespeelbaarheid van de banen en de
veiligheid van de spelers dienen altijd te worden opgevolgd.
Ingeval van regen worden de banen, zodra deze gaan glimmen, verlaten. Er mag
beslist niet door plassen worden gesleept.
Bij opdooi mogen de banen niet worden betreden! Sneeuw en ijs mogen niet van de
banen worden verwijderd.
Het weer bespeelbaar maken van de banen (bijv. droogmaken d.m.v. sponzen)
gebeurt altijd i.o.m. en onder toezicht van de beheerder, groundsman of de
adviescie. Park & Gebouwen.
Ingeval van droogte zal de groundsman verzoeken de banen vrij te maken voor
beregening dan wel handmatig sproeien.

Kleding:
Op de banen wordt uitsluitend gespeeld op tennisschoenen bedoeld voor
gravelbanen, d.w.z. een vlakke zool over de gehele lengte van de schoen.
Het dragen van kleding welke bedoeld is als tenniskleding (regl. KNLTB) is verplicht.
Dus geen spijkerbroeken, strand- en andere vrijetijdskleding.

Introductieregeling:
Alleen in het zomerseizoen kan een lid van TCB (max. 3 keer) een niet-lid
introduceren. Tevoren wordt dit gemeld bij de parkbeheerder onder voldoening van
€ 7,00 voor senioren en € 5,00 voor junioren. Introductie kan alleen worden
toegestaan als er naar het oordeel van de parkbeheerder voldoende speelruimte is.
Ook voor de introducé geldt dit reglement. Het introducerende lid draagt hier de
verantwoordelijkheid.

Gedragsregels:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Op de baan wordt niet gerookt en er mag ook geen glaswerk op de baan.
Neem de kledingvoorschriften in acht
Commitment met de sportiviteitsregels (zie poster op het publicatiebord)
Honden (en andere huisdieren) altijd aangelijnd. In het clubhuis geen honden.
Afval deponeren in de daartoe bestemde afvalbakken
Correct gedrag naar de bardienstmedewerker; glaswerk e.d. graag
terugbrengen naar de bar
Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen.
Op het tennispark zijn kinderen welkom, maar het is geen speelplaats.
Iedere handeling of elk gedrag dat schade toebrengt aan het tennispark, de
vereniging of de spelers (incl. de eigendommen van de vereniging of spelers)
is niet toegestaan. De betrokkene is daarvoor aansprakelijk.
Aanwijzingen van beheerder, bestuur, de adviescie P&G en de adviescie bar
dienen te worden opgevolgd.

Parkeren van auto’s en stallen van fietsen:
Auto’s en fietsen dienen op de daartoe aangewezen plaatsen te worden
geparkeerd/gestald, waarbij rekening wordt gehouden met andere gebruikers.

Aansprakelijkheid:
Het gebruik maken van het tennispark van TC Bilthoven is geheel voor eigen risico.
De vereniging TC Bilthoven is niet aansprakelijk voor blessures, persoonlijk letsel,
zoekraken- dan wel beschadiging van eigendommen.

26 januari 2012

