REGLAMENT PISTES PÀDEL CLUB EGARA – 2016
El present reglament vol aportar una normativa que reguli l’ús de les pistes de pàdel
del Club Egara, de manera que tots els socis i els empleats del Club en puguin gaudir
amb igualtat de condicions.
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REGLAMENT DE RESERVES DE PISTES
1. Les pistes de pàdel estan a disposició de tots el socis de dilluns a divendres de
les 08:00 hores fins a les 23:00 hores, i dissabtes, diumenges i festius de 08:00 a
22:00h, durant tot l’any excepte el dia 25 de desembre de cada any que el
Club romandrà tancat.
La darrera reserva de pista permesa és de les 23:00 fins a les 24:00 hores de
dilluns a divendres i de 22:00 a 23:00 hores dissabtes diumenges i festius.
Les instal·lacions tanquen a les 24:00h de dilluns a divendres i a les 23:00h
dissabtes, diumenges i festius, els jugadors que facin ús de les pistes a l’última
reserva no podran fer ús dels vestuaris.
2. Segons les franges horàries i dies de màxima ocupació, la normativa de reserves
i utilització de pistes és diferent. Les franges de màxima ocupació són:
- Dies feiners, de les 17:00 a les 21:00 hores
- Caps de setmana i festius, de les 11:00 a les 13:00 hores
3. Les reserves de pistes es faran via on-line, amb la utilització d’un usuari i
contrasenya que el Club facilitarà a tots els socis. Les reserves es realitzaran el
dia avanç de quan es vulgui jugar a partir de les 22:00h (Dissabte a partir de les
22:00h es poden tramitar les reserves de diumenge).
4. A fi i efecte de garantir l’ús de les pistes per a tots els socis, a la oficina virtual
només es permetrà una reserva per soci i dia.
En les franges i horaris de màxima ocupació, només es permetran reserves i
partides de 4 jugadors. A la resta de franges horàries, l’ús de pistes es lliure pels
socis segons disponibilitat.

5. Un cop esgotades les reserves de pistes per hores sol·licitades, la oficina virtual
permet posar-se en llista d’espera per si hi hagués alguna anulació.
Els socis que tinguin reserva de pista i hora confirmades, disposaran fins cinc
hores (5 hrs) abans de l’hora reservada per anular la pista on-line. El programa
enviarà un missatge al socis en llista d’espera.
6. En cas que els soci/socis que tinguin una reserva de pista confirmada, no
informessin de la cancel·lació de la mateixa a l’hora establerta anteriorment, i
no ocupessin la pista a l’hora fixada per la reserva, s’aplicarà una penalitat de
€ 10 per pista, en deferència als altres socis que no han pogut fer ús d’aquella
pista de pàdel. Aquest import es carregarà al compte.
7. Tots els jugadors han de passar obligatòriament per recepció abans d’ocupar
la pista per rebre l’assignació corresponent.
Si cap dels jugadors que es personen a recepció per assignació de pista no
coincideix amb els noms de les reserves; a) si aquest/s nou/s jugador/s és soci,
recepció registrarà el canvi de nom al sistema de reserves; b) si no és soci, es
seguirà el procediment establert en el punt IV d’aquest reglament.
II.

INDUMENTÀRIA
Per tal de preservar la durabilitat de les pistes, és indispensable la utilització de la
indumentària adequada per jugar a pàdel i, especialment, el calçat adequat de
pàdel i/o tennis.

III.

CAMPIONATS, TORNEIGS I RESERVES DE PISTES

A fi i efecte de fomentar entre els socis la pràctica d’aquest esport, la Secció de
Pàdel juntament amb la Direcció de l’escola de Pàdel, organitzarà al llarg de cada
any diferents torneigs i campionats tant exclusius pels socis com oberts, ja siguin
sota el calendari de competicions de la Federació Catalana de Pàdel o a
instàncies de la mateixa secció.
Per altra banda, el Club Egara compta amb diversos equips de pàdel, tant
femenins com masculins els quals requereixen també de disponibilitat de pistes
segons els calendaris d’aquestes competicions.
Per tal de poder combinar l’ús lliure de les pistes pels socis i les necessitats de pistes
per diferents competicions, s’estableixen les següents normes.
1. S’informarà als socis, mitjançant cartells a recepció, de cadascun dels torneigs i
campionats a realitzar, amb una antel·lació mínima de 7 dies a la data del seu
inici. Aquesta informació inclourà entre altres: la data d’inici i finalització del
torneig, els horaris de joc i l’ocupació de pistes.
2. En la mesura del possible, i quan es tracti de torneigs o campionats oberts, és a
dir, no exclusivament socials, es procurarà que no es juguin partits els dijous en la

franja de les 19:00 a les 21:00. En tot cas, es procurarà que en aquesta franja,
dia i tipus de torneig quedin disponibles pels socis, com a mínim les pistes A i C.
3. Recepció disposarà amb suficient antelació dels calendaris i horaris de les
competicions per equips on participa el Club Egara. En base a aquest
calendari, recepció farà automàticament les reserves de pistes necessàries i
coordinarà la disponibilitat en cas de coincidència de dia i horaris entre
diferents equips.
Normalment, aquestes competicions es juguen els divendres a partir de les 19:00
hores i els caps de setmana entre les 17:00 i les 19:00 hores i requereixen ocupar
alhora 3 pistes
En cas d’ajornament d’algun partit o canvi de dia i hora, el capità o capitana
de l’equip contactarà amb la recepció de dilluns a divendres de les 12:00 a les
14:00 sol·licitant el canvi de dia i hora. En tot cas, els partits dels campionats per
equips ajornats,només es podran jugar els dissabtes a partir de les 20:00 hores i
els diumenges a partir de les 16:00 hores, segons disponibilitat i calendaris
d’altres equips.
IV.

NORMATIVA PER CONVIDATS

Tots els socis disposen de cinc (5) invitacions a l’any totalment gratuïtes.
Pel que fa a la pràctica de pàdel, l’ús d’aquestes invitacions es sotmetrà a les
següents normes:
1. Una invitació és vàlida només per un convidat. Una mateixa persona, només
podrà ser convidada un màxim de tres vegades l’any.
2. En el moment de realitzar la reserva, el soci haurà de senyalar a recepció que
un dels jugadors és un convidat. Al presentar-se els jugadors i el convidat a
recepció per l’assignació de pistes, aquest darrer haurà d’omplir el formulari de
“seguiment comercial” que a tal fi disposi l’administració del Club.
3. Només es podran convidar 2 jugadors per pista i, en cap cas, es podrà fer una
reserva de dos jugadors, en les franges en que aquestes estan autoritzades,
quan un d’ells sigui un convidat.
V.

RESERVES PER GRUPS
Un soci o un grup de socis podran reservar varies pistes de pàdel en hores
consecutives sota les següents normes i procediment;
1. El soci o socis que vulguin fer us d’aquesta opció de “reserva per grups”, hauran
de sol·licitar-la a recepció del Club Egara (Sra. Alexandra Marín),
preferiblement per correu electrònic (alexmarin@egara.es), amb un mínim de
15 dies d’antel·lació a la data sol·licitada.

2. La sol·licitud de reserva per grup inclourà:
a) La data i l’ horari de la reserva.
b) El nom dels jugadors socis i les dades complertes dels convidats, si és que
n’hi ha (nom, cognoms, telèfon, adreça, correu electrònic)
c) El número de pistes requerides
3

L’administració del Club, comprovarà que la data, els horaris i el nombre de
pistes sol·licitades no interfereixin en l’ ocupació de pistes per a socis i
campionats. En cas que no sigui possible atendre la reserva de grup segons es
sol·licita, l’ Administració del Club proposarà dates i horaris alternatius.

4.

Les reserves per grups, estan subjectes a les següents restriccions:
a) No es podran sol·licitar més de 3 pistes i dues hores consecutives o 2 pistes
per tres hores.
b) No es podran realitzar en dies i hores de màxima ocupació
d) Un mateix soci, només podrà sol·licitar dues vegades l’any una reserva per
grup. Un mateix soci només podrà formar part dues vegades l’any d’un grup de
reserva, ja sigui el mateix o diferent.

5.

La reserva per grup te un cost de 50 € per hora i pista sol·licitades en el cas de
socis i 100€ si hi ha algun jugador que no sigui soci.

6.

S’haurà de formalitzar una fiança per un import de € 200 que es retornarà 5 dies
desprès del dia de la reserva en cas que no s’hagi produït cap dany o
desperfecte a les instal·lacions i pistes sol·licitades.

VI.

LLICÈNCIA FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL I DANYS PERSONALS

És recomanable, però no obligatori, que tots els socis jugadors de pàdel disposin de
la llicència de la Federació Catalana de Pàdel ja que el Club Egara no es fa
responsable dels danys o lesions personals que es puguin produir per la pràctica
d’aquest esport.
Els socis que formin part dels equips de competició de pàdel del Club Egara han
de tenir obligatòriament la llicència de la Federació Catalana de Pàdel.

VII.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE PISTES

Per tal de preservar la durabilitat de les pistes i els seus element, es prega a tots els
jugadors fer un ús normal i adequat de les pistes.
Els socis i jugadors que hagin provocat un dany o malmès algun element de la pista
on jugaven, seran responsables econòmicament del cost de reparació del dany
causat.

