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Reglament del Club de Tennis Ribes.
1) ACCÉS AL CLUB
Els socis de número, els aspirants i els beneficiaris que es
trobin al dia en el pagament de quotes, tenen el dret a l’ús i
a gaudir de totes les instal·lacions, resten obligats a
acreditar la seva condició a requeriment de la Junta Directiva
o de persona autoritzada per la mateixa. Els empleats i els
concessionaris del Club posseeixen, per defecte, aquesta
autorització.
S’entén com a soci de número la persona, major d’edat, que es
trobi al corrent de pagament de les quotes socials.
S’entén com a soci aspirant, tot fill del soci de número d’edat
compresa entre 12 i 18 anys, que hagi estat inscrit pel mateix
i es trobi al corrent de pagament de les quotes semestrals.
S’entén com a soci beneficiari, tot fill de soci de número
d’edat inferior a 12 anys, que hagi estat inscrit pel mateix;
el soci beneficiari resta exempt de pagament de les quotes
semestrals.
No es permet l’accés al Club amb vehicles a motor.
No es permet l’accés a les dependencies del Club amb animals
deslligats, ni lligats, quan aquests pesin més de 50 Kg. Segons
estableix la Normativa Sanitària vigent, no és permès l’accés
amb animals al Restaurant- Seu Social, Bar, Vestidors,
Magatzems, Oficines ni Pistes.
Es permet l’accés al Club en bicicleta, sempre i quan aquesta
s’estacioni en les zones que s’han destinat a tal efecte.
2) RÈGIM DE CONVIDATS
Els socis estan autoritzats a portar convidats al Club, sota
les condicions que s’indiquen a continuació:
- El soci serà responsable del comportament dels seus convidats
mentre romanguin al Club.
- Cas que la invitació impliqui l’ús de les pistes de tennis,
vestidors i serveis, es obligació ineludible del soci,
inscriure al seus convidats a secretaria. L’import per l’ús de
pistes, llum i materials
haurà de ser abonat, segons les
tarifes establertes, prèviament a la seva utilització.
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La modalidat de convidat en l’ús de la pista de pàdel no es
contempla.
- La resta d’instal·lacions (bar-restaurant, terrasses d’estiu,
jardí exterior i parc infantil,) seran de lliure accés,
reservant-se la Junta Directiva i en darrer cas, els
responsables del Bar-Restaurant, el dret d’admissió. El recinte
poliesportiu, la barbacoa i annexes, podran ser utilitzats
sempre que la Junta Directiva del Club ho autoritzi prèviament.
Amb tot i això,la Junta Directiva es reserva el dret de variar
les normes assenyalades, per aquells casos en que el bon
criteri així ho aconselli, com pot ser en festes socials,
conferències, campionats i altres esdeveniments esportius i
socials.
3) RÈGIM D’USUARIS
S’entén per usuari la persona, que no sent ni soci ni convidat
de soci, desitgi utilitzar les instal·lacions del Club; ho
podrà fer sota les condicions següents:
- El Club es reserva al dret d’admissió.
- L’usuari que desitgi utilitzar les pistes de tennis i/o de
pàdel s’inscriurà a secretaria aportant, com a mínim, les dades
següents: nom i cognoms.
- L’usuari sol·licitant pagarà per avençat l’import per l’ús de
les instal·lacions (pistes, llum i material), segons les
tarifes vigents establertes.
- L’usuari és responsable de qualsevol desperfecte que ocasioni
a les instal·lacions del Club,i queda automàticament sotmès als
reglaments d’utilització corresponents a les mateixes.
4) EDIFICI SOCIAL - DEPENDÈNCIES – INSTAL·LACIONS – EQUIPAMENTS
Bar-Restaurant, Barbacoa i Terrassa d’estiu, Parc infantil,
Jardí exterior i Recinte Poliesportiu.
Aquests llocs, llevat de Recinte Poliesportiu, són de lliure
accés
per
qualsevol
persona,
encara
que
el
Club
(Concessionari), al marge de l’empresa
d’aquests serveis, es
reserva el dret d’admissió. Aquests espais seran els únics
llocs on es serviran menjars i begudes. S’accedirà a aquestes
dependències amb les condicions de cura personal adequada.
Abans d’utilitzar el recinte poliesportiu i la barbacoa,
s’haurà de demanar el permís corresponent als representants del
Club.
No s’hi deixarà mai, en cap dels espais esmentats, material
esportiu, bosses, raquetes, pales, pilotes, etc., ni d’altre
caire, destorbant el pas. És obligació de tots vetllar per la
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netedat i el bon estat de l’entorn.
Saló Social i Recepció
Donat que en el nostre Club, el Bar-Restaurant, fa a l’hora les
funcions de Saló Social o Seu social i Recepció, quan tinguin
lloc les sessions del Govern de la Entitat o d’altres
esdeveniments esportius i actes socials Estatutaris, l’accés a
aquestes dependències restarà transitòriament restringit als
socis.
Oficines i Secretaria.
És el lloc destinat a la gestió, administració i supervisió
dels diferents serveis del Club. Només als membres de la Junta
Directiva o persones expressament autoritzades per la mateixa,
els hi es permès l’accés a aquestes dependències.
Vestidors i Serveis (dutxes, lavabos i w.c.)
Són les dependències per al canvi de indumentària i higiene
personal dels usuaris del Club.
Tothom que els usi haurà de vetllar per la netedat i bon estat
dels vestidors i serveis, fent especial èmfasi a tancar bé
aixetes i llums, un cop utilitzades i dipositar tot objecte
inútil als recipients col·locats per tal ús.
Es recomana utilitzar calçat adequat (higiènic i antilliscant)
per transitar per vestidors i dutxes.
Altres dependències
La resta de dependències del Club no esmentades, són
exclusiu de l’administració, utilitats i serveis.

per l’ús

5) UTILITZACIÓ DE LES PISTES DE TENNIS I PISTA DE PÀDEL
(aspectes generals, torns i reserves)
Aspectes generals
El públic, visites i acompanyants, no han d’accedir ni romandre
a les pistes i tampoc destorbar la concentració dels jugadors
durant la celebració dels partits. La mateixa norma serà
d’aplicació pels animals de companyia.
La vestimenta (incloent calçat) de tennis/pàdel, serà
reglamentàriament
establerta
per
les
Federacions
Tennis/Pàdel (Catalana, Espanyola i Internacional.)

la
de

La utilització de les pistes de tennis/pàdel resta reservada
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exclusivament als jugadors de tennis/pàdel. En cap cas les
pistes
seran
ocupades
per
més
de
quatre
jugadors
simultàniament, sense perjudici de les activitats de l’Escola
de Tennis del Club.
Els jugadors hauran de vetllar per la netedat i bon estat de
les pistes. Hauran de dipositar els objectes inútils als
recipients col·locats per tal ús.
Els
jugadors
accediran
a
les
pistes
per
les
portes
corresponents. En sortir de les pistes, si no arriben d’altres
jugadors, tancaran
les portes i deixaran plegats els parasols. Els jugadors respectaran el seu torn d’ocupació i no
destorbaran la concentració dels jugadors d’altres pistes.
El Club declina tota responsabilitat pels accidents que puguin
esdevenir durant la pràctica d’aquest esport. Per això,
recomana als jugadors proveir-se de la corresponent Llicència
Federativa, que empara tot risc d’accident derivat de la
pràctica tennística o bé d’una assegurança d’accidents.
Torns d’ocupació de pistes
Els torns d’ocupació de les pistes de tennis seran, d’una hora
pels partits individuals ( una i mitja en cas de Rànquing) i
d’una, una i mitja o dues hores pels dobles.
Els torns d’ocupació de la
pista
pels partits individuals, i d’una o

de pàdel serà, d’una hora
d’una i mitja pels dobles.

A judici i criteri de la Junta Directiva aquests temps podran
modificar-se, si les necessitats així ho aconsellen.
Si, essent possible, els torns d’ocupació es perllonguen, la
fracció que superi una hora, a efectes de pagament, es calcula
per prorrata de mitja hora (una hora i quart es cobra com una
hora i mitja, una hora i tres quarts es cobra com a dos hores.)
Quan al moment de la sol·licitud totes les pistes estiguin
ocupades, la persona encarregada del Control de Pistes,
establirà una llista d’espera, haurà d’ocupar els integrants de
la mateixa, i per ordre d’inscripció, la primera que quedi
lliure.
Quan una persona desitgi jugar, es dirigirà a l’encarregat del
Control de Pistes, que anotarà, al quadre-horari, el nom dels
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jugadors i l’hora de joc, a la casella de la pista concedida.
Cada soci tindrà dret a utilitzar les pistes de tennis/pàdel ,
com a mínim, una vegada al día, depenent de la situació de les
mateixes.
Per usar les pistes més d’un vegada al dia, s’hauran d’acomplir
les condicions següents:
- Si estan buides, quan l’usuari ho desitgi, dins els horaris
establerts.
- Si estiguessin plenes, deixant transcórrer, com a mínim, set
hores des del final de la darrera utilització.
- No existir llista d’espera a l’instant en que es sol·liciti
usar les pistes per segona vegada.
- La utilització d’una pista de tennis/pàdel per segona vegada
no pot obligar a retirar de la mateixa a altres jugadors,
encara que per aquests s’hagi acomplert el temps d’utilització
de pista.
Excepcionalment, un jugador podrà utilitzar les pistes, en més
d’una ocasió al dia, si forma part d’un dobles en el que els
altres tres jugadors utilitzen la pista per primer cop.
La Junta Directiva està facultada per a reservar les pistes que
cregui necessàries amb motiu de competicions o entrenaments,
donant els oportuns preavisos. Està facultada també per a
decidir el torn d‘ús de les pistes, per causa justificada o per
inclemències del temps.
La Junta Directiva assenyalarà el nombre de pistes i horaris
destinats a la Escola de Tennis i entrenament dels equips del
Club i el nombre de pistes i horaris reservats per Servei de
Entrenadors, avisant oportunament de les possibles variacions.
Per a l’ús de les pistes i il·luminació si s’escau, s’hauran
d’abonar
les quantitats corresponents al temps consumit,
segons les tarifes vigents.
Reserva de pistes
Si no hi ha reserva prèvia, no es concedirà una pista que
estigui ocupada, mentre hi hagi un altre pista lliure.
Les pistes es podran reservar amb l’antelació que estableixi la
Junta Directiva. Una reserva obliga a satisfer el preu de la
pista, quan la reserva hagi estat cancel·lada sense previ avís
i no s’hagi pogut adjudicar la pista a d’altri; el pre-avís de
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cancel·lació d’una reserva, haurà de fer-se, amb un mínim de 24
hores d’antelació.
Es permet reservar la pista en concret, segons preferències
dels jugadors.
Si als quinze minuts de l`hora de començar a jugar, els
jugadors no estan tots al Club la pista reservada es considera
lliure.
6) L’ESCOLA DE TENNIS/PÀDEL
L’ESCOLA de tennis serà considerada de règim obert, per tant,
podran inscriure’s com alumnes, tant els socis i beneficiaris,
com qualsevol persona o col·lectiu.
Únicament és permet impartir classes, cursos i entrenaments de
tennis/pàdel, a l’Escola oficial del Club, mitjançant els seus
entrenadors
titulars
i
federats
a
l’objecte.
Resta
terminantment prohibit a personal aliè, la utilització de les
pistes del Club a tal objecte.
7) RESPONSABILITAT DELS SOCIS
Els socis seran responsables dels desperfectes que ocasionin,
ells mateixos, els seus familiars i convidats.
Els socis seran responsables així mateix del comportament
d’ells mateixos, del dels seus familiars i convidats.
D’acord amb els Estatuts vigents del Club Tennis Ribes (Capítol
VII, Art. 41), existeix un Comitè de Disciplina que s’encarrega
de jutjar les infraccions que puguin cometre els socis, la seva
conducta esportiva, les Regles de Joc i competició i les normes
de conducta associativa.
8) RESPONSABILITAT DEL CLUB
El Club declina tota responsabilitat davant la pèrdua
de
qualsevol vestimenta, objecte o diners a les instal·lacions;
així com de qualsevol accident o lesió que pugui produir-se.
La Junta Directiva es reserva el dret d’adoptar mesures
correctives i sancionadores als socis que no respectin les
normes establertes en aquest Reglament.
La Junta Directiva està legalment facultada per dictar normes
especials d’ús i accés al Club, per a
aquells dies o
circumstàncies que estimi convenients.

