Normas para ocupação das quadras abertas de tênis.
Horário controlado: 16h às 21h
Da forma de funcionamento:
1. Os jogadores interessados - jogos de simples ou duplas - devem
procurar o funcionário do clube encarregado pela ocupação das
quadras e inscrever seus nomes - que serão listados por ordem de
chegada - e aguardar a chamada para a quadra disponível. Não será
permitida a escolha de quadras. A quadra deve ser ocupada pelos
jogadores em até cinco (05) minutos após a chamada.
2. Será observado o tempo de utilização de UMA HORA em caso de
simples e de DUAS HORAS para duplas. O tempo de ocupação
começará a ser cronometrado a partir do término da manutenção da
quadra. Os tenistas devem desocupar a quadra imediatamente após o
aviso do funcionário encarregado.
3. Poderão os jogadores que já estiverem ocupando uma quadra
agendar novamente, desde que terminem o seu jogo, não sendo
permitida a reserva antecipada ou o agendamento de horários
cumulativos em quadras distintas.
4. O tenista poderá marcar a quadra sozinho, mas só poderá ocupar a
quadra caso seu(s) parceiro(s) estejam presentes. É proibida a
ocupação da quadra por apenas uma pessoa. É vedada a marcação de
horários por telefone.
5. Nos dias de competição serão destinadas prioritariamente duas
quadras para lazer; em caso de necessidade, devido ao clima, grande
quantidade de inscritos, torneios de âmbito nacional ou internacional
poderão ser requeridas pela organização.
6. Serão reservadas até duas quadras aos instrutores para que ministrem
aulas de tênis particulares.
7. Os atletas das equipes de tênis do ATC e escolinha somente poderão
fazer uso das quadras após o término dos treinos se as mesmas
estiverem desocupadas ou até a chegada de tenistas para ocupá-las.
8. Os associados que deixarem de cumprir as orientações do
funcionário encarregado ficarão sujeitos à aplicação das penalidades
previstas no Estatuto e no Regulamento Geral. Os casos omissos
serão solucionados pela Diretoria Executiva.
Att, Departamento de Tênis Avenida Tênis Clube

