Procedure en gedragsregels afhangen Ulvenhoutse TV
Enkelspel:
Afhangen met 2 geldige ledenpasjes. Speeltijd: 30 minuten
Dubbelspel: |
Afhangen met 4 geldige ledenpasjes. Speeltijd: 45 minuten
Bij het afhangen met 3 ledenpasjes wordt automatisch 30 minuten speeltijd (enkelspel)
gereserveerd. Een derde ledenpasje geeft dus geen enkel recht tot meer speeltijd.
Bij het spelen van een dubbelspel is het NIET toegestaan om met ledenpasjes af te hangen alsof
er twee enkelspelen achter elkaar gespeeld gaan worden, terwijl de feitelijke situatie is dat er
gedubbeld of gemixt wordt op de baan waar is afgehangen.
Ook is het bij het spelen van een dubbelspel NIET toegestaan om op de hiervoor geschetste
manier af te hangen voor het spelen op twee verschillende banen na elkaar, terwijl de feitelijke
situatie is dat er op één baan wordt gedubbeld of gemixt.
Verder is het bij het spelen van een dubbelspel NIET toegestaan om af te hangen met
ledenpasjes van andere leden die op dat moment niet op de tennisbaan staan of op het
tennispark verblijven. Bijvoorbeeld waarbij (een) ledenpasje(s) word(t)en gebruikt van een
partner, zoon, dochter of ander familielid.
Sanctie bij overtreding van de afhangregels
Van een lid dat de afhangregels overtreedt, wordt gedurende 14 aaneengesloten dagen, het
ledenpasje geblokkeerd. Het is dan niet mogelijk speeltijd te reserveren (via het afhangbord of
anderszins). Het lid dat de overtreding begaat, wordt hiervan door een bestuurslid persoonlijk op
de hoogte gebracht en krijgt hier schriftelijk (via mail) een bevestiging van. Bij herhaaldelijke
overtreding kan worden overwogen om een lid voor langere tijd te schorsen.
Melden van overtreding
Als leden van UTV zien dat de bovengenoemde regels worden overtreden, dan zijn ze gerechtigd
om:
- deze personen hierop persoonlijk aan te spreken en de ledenpasjes van de spelers in te
vorderen om daarmee alleen de laatste reservering van het afhangbord te verwijderen
- de overtreding te rapporteren aan het bestuur om de sanctie uit te voeren:
o maak met de smartphone (of anderszins) een foto van het afhangbord met
daarop het banenoverzicht waarop duidelijk de reserveringen en de namen van
de spelers leesbaar zijn.
o maak eventueel een foto van de spelers die in overtreding zijn als zij staan te
dubbelen of te mixen op de betreffende baan.
o stuur beide foto’s, met een korte toelichting van de overtreding, en met
vermelding van datum en tijdstip, naar: info@ulvenhoutsetv.nl
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