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Baanreglement 2018
Dit baanreglement kan in de loop van het jaar worden aangepast.
Wij hopen dat dit reglement goed wordt nageleefd. Interpreteer in geval van
meningsverschil het reglement sportief en flexibel. Opmerkingen en vragen over
dit reglement kun je naar tc@gptennis.nl sturen.

Toewijzen van banen
In het zomerseizoen zijn er achttien banen, tien smash court (2 t/m 9, 12 en 13)
en acht gravel (10, 11 en 14 t/m 19) en in het winterseizoen tien smash court
banen. Een plattegrond met nummering en typeaanduiding van de banen staat
op sitepagina Ledeninfo-> Banen.
Bij het toewijzen van banen gelden onderstaande criteria. Hier kan in overleg
met de TC van worden afgeweken.
* Vrije banen;
Minimum aantal
vrije banen bij
Tijdens piekuren **
Tijdens daluren

18 banen

12 banen

10 banen

8
5

4
3

3
3

* Lesbanen, maandag t/m donderdag na 19u00 (piektijden).
Banen 6, 7, 8, 9, 12 en 13 zijn in genoemde volgorde voor les.
Hier kan alleen bij KNLTB-competities en toernooien van worden afgeweken. Het
aantal vrij banen wordt via de Banenradar aangegeven.
* KLNTB competities, toernooien, Parkkampioenschap en Genneper Parken
Trophy; Hiervoor wordt het aantal banen gereserveerd dat nodig is. Bij de KNLBcompetitie geldt twee banen per thuisteam tenzij er te veel thuisteams zijn. In
dit geval moeten teams banen delen. Mogelijk dat tijdens deze competitie alle
banen bezet zijn op de vrijdagen vanaf 19.00, op de zaterdagen van ca. 11.00
tot ca. 17.00 uur en op de zondagen van ca. 13.00 tot ca. 17.00 uur.
* Interne competities en husselen/tossen
Hiervoor worden op doordeweekse avonden in de zomerperiode maximaal vier en
in de winterperiode tijdens de piekuren maximaal twee banen gereserveerd.
* Verhuur
Alleen banen 16 t/m 19 worden verhuurd. Hier kan van worden afgeweken (zoals
bij verhuur tbv clinics en scholen).
* Prioriteit bij wegvallen gravelbanen
Wanneer door weersomstandigheden de gravelbanen niet bespeelbaar zijn en de
smash court banen wel, dan gelden de volgende voorrangsregels: 1. KNLTBcompetitie, 2. Tennislessen, 3. Clubactiviteiten (toernooien, interne competitie en
husselen) en 4. Vrij tennissen. Pas deze voorrangsregels in vriendelijke
omgangsvormen toe.
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Reserveren (afhangen) van banen
Banen voor les, competities, toernooien en verhuur worden gereserveerd in het
afhangsysteem. Aanvragen voor reserveringen kunnen naar
baanbeheer@gptennis.nl worden gestuurd. Er wordt altijd bekeken of een
aanvraag in bovenstaande criteria past.
Voordat leden een vrije baan gebruiken, moeten zij deze baan reserveren
(afhangen) in het afhangsysteem. Om te kunnen reserveren, moeten minimaal
twee geldige KNLTB-spelerspassen worden gebruikt. Het afhangsysteem zal een
starttijd en een speelduur toewijzen. Kies bij voorkeur geen bezette baan maar
een baan die vrij is. Dit voorkomt dat leden (al) moeten stoppen terwijl er
andere banen vrij zijn. Mocht dit niet kunnen, gun dan de leden wiens speeltijd
verstreken is de tijd om een rally of game uit te spelen.
Afhangen kan tussen 8u30 en 23u00. Vier spelers krijgen een speelduur van een
uur. Twee spelers krijgen op zondag tot 13.00 uur en op maandag- t/m
donderdag na 19.00 uur een speelduur van een half uur. Op de andere tijden
krijgen twee spelers ook een speelduur van een uur.

Informatie over banen
Informatie over de banen staat op de sitepagina Ledeninfo-> Banen. De
Banenstatus en een link naar de Banenradar staan ook onderaan op de
homepagina.
Bij de Banenstatus staat of banen wel/niet bespeelbaar zijn. Via de Banenradar is
het aantal vrij banen te zien gedurende de eerstvolgende zeven dagen.
Vragen, klachten of suggesties tot verbetering van de banen en zaken er om
heen kunt u naar Hans Gorris sturen (baanbeheer@gptennis.nl).

Legitimeren
Ieder lid moet een geldige KNLTB-spelerspas bij zich hebben om aan te kunnen
tonen dat hij/zij lid is van Genneper Parken Tennis. Schroom niet bij twijfel te
vragen of iemand lid is en zijn spelerspas kan laten zien. Als iemand onterecht
gebruik maakt van een baan mag u deze persoon op een nette en vriendelijke
wijze vragen de baan te verlaten.

Gebruik en vegen van de banen
Het gebruik van de banen is, m.u.v. de huurders, alleen voor leden van
Genneper Parken Tennis met een geldige KNLTB-spelerspas.
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Er kan niet op een baan worden gespeeld als deze te nat of te glad is, er sneeuw
op ligt of bij intredende dooi. Het gaat ten koste van de baan als er in zo een
situatie wel op wordt gespeeld. Als door weeromstandigheden de banen niet
bespeelbaar zijn zal het park gesloten worden (denk hierbij aan sneeuw en
opdooi) Dit wil niet zeggen dat de leden niet zelf ook de verantwoordelijk moeten
nemen en zich ervan moeten vergewissen of het spelen verantwoord is.
De gravelbanen worden tussen 12:00 en 12:30 uur en tussen 17:00 en 17:30
uur automatisch gesproeid. Als het nodig is om een gravelbaan te sproeien kan
dit door op de groene knop op het kastjes naast de banen te drukken. Na het
sproeien dien je te wachten totdat de baan helemaal droog is.
Na iedere speelbeurt ben je verplicht de baan te vegen met het sleepnet. Vegen
mag alleen als de banen droog zijn. Veeg de all weather banen in een
spiraalvorm van de randen naar het midden en de gravelbanen heen-en-weer in
de breedte. Hang het sleepnet op de haken achter tegen de omheining. Zo kan
iedereen het sleepnet pakken zonder de spelers op de baan ernaast te storen.
Dus geen sleepnetten bij de ingangen of in de hoeken van de banen. Het vegen
van de lijnen kan met de bezem die bij elke baan aanwezig is.

MAAR ZO
In- en uitschakelen van de baanverlichting
Het in- en uitschakelen van de baanverlichting kan via
een schakelpaneel in het voorportaal van het paviljoen en
achter de bar. Naast elke schakelaar staat bij welke baan
deze hoort. Elke schakelaar heeft een lampje. Rood
betekent de verlichting is uit en groen betekent de
verlichting is aan. Door op de schakelaar te drukken zet
je de verlichting aan of uit. Wanneer je als laatste op een baan hebt gespeeld,
schakel je de verlichting uit.
De Technische Commissie

