
 

 

NORMATIVA D’ÚS DE LES PISTES DE TENNIS 
 
El present document vol aportar una millora de la normativa que reguli l’ús de 

les pistes de tennis del Club Egara, de manera que tots els socis i sòcies, en 

puguin gaudir en igualtat de condicions.   

 

 

I. HORARI 

 
1. Les pistes de tennis estan a disposició dels socis de Dilluns a Divendres de 

7:00h a 23:00h i Dissabtes i Diumenges de 8:00h a 22:00h, excepte el dia 

de Nadal i un segon dia a concretar cada any, on el club estarà tancat. 

Durant les festes de Nadal pot haver-hi algun altre dia on l’horari sigui 

més reduït.   

 

 

II. DE QUI LES POT UTILITZAR: 
 

1 Per fer ús de les pistes de tennis, els socis menors de 12 anys hauran 

d’anar acompanyats d’un adult. 

 

2. Poden utilitzar les pistes de tennis, els socis del club, els convidats 

acompanyats de socis, els entrenadors del club i els jugadors d’altres 

clubs participants en esdeveniments organitzats al Club Egara. 

 

 

 

III. SISTEMA DE RESERVA I OCUPACIÓ DE LES PISTES 
 

1 Per fer la reserva de les pistes es farà de la següent manera: 

 

a. De Dilluns a Diumenge per jugar de 7:00h a 15:00h, la reserva es 

farà a recepció de manera presencial per rigorós ordre 

d’arribada.   

 

b. De Dilluns a Divendres, per jugar a partir de les 15.00h, hi haurà 2 

pistes on la reserva es podrà fer via online, amb la utilització d’un 

usuari i contrasenya que el Club facilitarà a tots els socis(veure 

document adjunt.) Les reserves es realitzaran el dia abans de 

quan es vulgui jugar a partir de les 22.00. 

La resta de pistes disponibles es reservarà de manera presencial 

per rigorós ordre d’arribada.   

 

c. Dissabtes, Diumenges i festius per jugar a partir de les 15:00h, hi 

haurà 4 pistes on la reserva es podrà fer via online i la resta de 

pistes lliures es reservaran de manera presencial per rigorós ordre 

d’arribada.  

 

 



 

 

 

 

2     Per fer la reserva presencial és imprescindible la presència dels 

jugadors corresponents de manera que per fer un individual hi ha 

d’haver les dues persones presents, i per jugar un dobles també un 

mínim de 2 persones.  

En el moment que el/la recepcionista assigna la pista,l’hora de la 

reserva no es podrà modificar.  

 

   No podran fer servir les pistes, altres persones que no siguin les que han 

fet la reserva. 

 

3 La reserva presencial es podrà fer a recepció des de 30 minuts abans 

de l’hora que es vol reservar la pista. Els 2 jugadors inscrits tant en 

individual com per dobles hauran de passar per la recepció del Club a 

sol·licitar la pista que jugaran. En cas de no presentar-se a la recepció, 

passats 10 minuts de l’hora d’inici, la reserva quedarà anul·lada i es 

podrà assignar la pista a altres persones. 

 

4 Per la reserva via online, tots els jugadors han de passar 

obligatòriament per recepció abans d’ocupar la pista per rebre 

l’assignació corresponent. 

 

5 La reserva via online es podrà fer a les ½ hores i a l’hora. No es podrà 

fer en 1/4 o 3/4.   

 

6    El temps d’ús de les pistes de tennis serà 1 hora en cas de ser dos 

jugadors i 1 hora i mitja per a partits de dobles o 3 persones. 

 

7    No es podrà treure a ningú de la pista si n’hi ha alguna de lliure tot hi 

haver complert el temps de reserva, EXCEPTE si l'única pista lliure és la 

pista 10. 

 

 

IV. DISTRIBUCIÓ DE LES RESERVES DE LES PISTES: 
 

1. Les pistes reservades per l’Escola de Tennis i l’Escola d’Adults aniran 

cada any en funció de la quantitat d’alumnes apuntats durant la 

temporada. Tot i així, sempre haurà d’haver-hi un mínim de 4 pistes 

disponibles pels socis del club.   

 

2. El campionat de la Lliga Social podrà ocupar un màxim de 2 pistes de 

les assignades pels socis, de Dilluns a Divendres. La duració de la reserva 

serà de 1 hora i mitja.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.  De manera excepcional solament els responsables de la secció de 

tennis i la direcció esportiva del club, podrà reservar les pistes pels 

campionats i com a mínim es deixarà una pista pels usuaris que no 

participin al torneig 

 

 

 

V. INDUMENTÀRIA i ÚS DE LES PISTES 

 

 

1. El calçat serà el reglamentari per la pràctica del tennis i la vestimenta 

adequada ( no es pot jugar amb banyador o similar), no respectar la 

norma pot suposar l’expulsió de la mateixa per un empleat del club. 

 

 

2. Les pistes no podran ésser utilitzades en cas de gel, neu, pluja, calor o 

d’altres elements que puguin deteriorar la superfície de joc. Es 

comunicarà als socis els espais de temps reservats per a reparacions i/o 

tasques de manteniment. 

 

3. Els responsables i l’ordre de decidir si les pistes estan en condicions per 

jugar son: 

 

1) Els empleats de manteniment del club. 

2) Direcció de la Secció de Tennis. 

 

En cas de no haver-hi cap responsable del club, el personal de recepció 

decidirà.  

 

4. És RECOMANABLE passar l’estora a les pistes un cop s’ha fet ús de la 

mateixa.  

 

 

5.  El mal ús de la instal·lació o l’incompliment del reglament de reserva 

(utilització de noms diferents en el moment de fer-la, falta d’avís amb un 

mínim d’una hora etc.) seran objecte d’aplicació del codi de conducta 

següent: 

 

  -     La primera vegada, comunicació privada amb advertiment de  

      sanció. 

 

- La segona vegada, aplicació automàtica de dues setmanes 

sense poder fer reserva. 
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