BAANREGLEMENT
(vanaf 1 oktober 2008)

01. Iedereen die gebruik maakt van een tennisbaan, is verplicht met behulp
van de tennispas af te hangen via het elektronisch afhangsysteem dat in het
paviljoen is geplaatst.
02. Na iedere partij moet de baan van buiten naar binnen worden geveegd,
behalve als de banen nat zijn.
03. De tennisbanen mogen uitsluitend met deugdelijke tennisschoenen
betreden worden.
04. Op besneeuwde banen mag beslist niet gespeeld worden. Ook kunnen
de banen niet worden bespeeld als er sprake is van langdurige, strenge vorst.
U dient mededelingen hierover, die op de baan of bij het paviljoen worden
gedaan, stipt op te volgen.
05. Het is niet toegestaan glaswerk mee naar de banen te nemen.
06. Afval moet gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde bakken.
07. Toegang tot de banen hebben alleen leden van T.C. Cash. Introducés
kunnen alleen spelen met een daarvoor bestemd geldig pasje en vergezeld
van iemand die lid is van onze vereniging. Leden van TCR kunnen van de
banen gebruik maken als deze vrij liggen. Leden van T.C. Cash kunnen deze
baan onmiddellijk opeisen.
08. Een aantal commissieleden van de Toernooicommissie, Technische
commissie en Jeugdcommissie evenals de trainers en de groundsman
hebben de bevoegdheid om banen te blokkeren. Het kan gebeuren, indien
noodzakelijk, dat alle banen in gebruik worden genomen. Er zal doorgaans
echter naar worden gestreefd om in principe één of meerdere banen voor
recreatief tennis beschikbaar te houden.
09. Instructies van de groundsman dient u strikt op te volgen in verband met
onderhoud van de banen.
10. Tot 23.00 uur is er gelegenheid om te tennissen. Om 23.00 uur dient u met
tennissen te stoppen en dient de verlichting van de banen te worden
gedoofd.
11. Ga zorgvuldig om met de banen en met andere materialen die op de
tennisbanen aanwezig zijn (bijvoorbeeld: sla niet met uw tennisracket op de
netten, doe de game- en setbordjes met uw hand en niet met uw racket
omhoog). Behandel alle materialen als uw eigendom.
12. Wanneer u opmerkt dat de banen, lichtinstallatie of overige materialen
gebreken vertonen, geeft u dit dan door via de e-mail bestuur@tccash.nl.
Bij het niet naleven van de regels, zal het bestuur passende maatregelen nemen.
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