REGULAMENTO INTERNO - TÊNIS

Segue abaixo regras de utilização deste departamento:
 Organizar o material utilizado no departamento
 Uso das quadras – Sábados, Domingos e Feriados
1. Serão permitidas partidas de simples até as 10h00. A partir daí, a
prioridade é para partidas de duplas. Porém, sem prejuízo dos jogos de
simples já iniciados por falta de parceiro (ceder quadra final do set).
 Uso das quadra – Durante a semana
1. Quadras 1, 2, 3, 5, 6, 10 e 11 das 07h00 as 18h00 livres
2. Quadras 1, 2, 3, 5, 7, 10 e 11 após as 18h00, prioridade para maiores de
16 anos.
3. As quadras funcionarão de segunda a sexta-feira até as 21h45. A partir
das 18h00 a prioridade é para partidas de duplas. Quadras ocupadas
fora do Regulamento deverão ser cedidas após o término do set.
4. Quadras 4, 6, 7 e 9 reservadas para aulas, treinamento e Escolinha de
Tênis no horário das 07h00 as 12h00 e das 14h00 as 21h45.
 Direito a Quadra
1. O direito a quadra é assegurado pela presença física do tenista junto a
mesma, exceto aquele que por força maior for obrigado a ausentar-se
devendo nesse caso retornar em no máximo 5 minutos.
2. É vetado a um tenista sem parceiro reservar a quadra.
3. Quando 2 (dois) jogadores estiverem esperando, ceder 2 lugares no
final do set.
4. Quando 4 (quatro) jogadores estiverem esperando, ceder a quadra no
final do set.
5. Ceder a quadra após um set curto (até 7 games).
6. O bate bola deverá ser no máximo de 5 minutos.
7. Ceder a quadra ao zelador quando solicitado para manutenção.
8. Não será obrigatório ceder a quadra quando houver outra livre.
9. O uso das quadras será vetado quando houver participação de chuva e
em conseqüências acarretar danos ao piso.
 Quando solicitado para a realização de Torneios Federados, Confederados,
Torneios Internos e Jogos de Exibições
1. É proibido utilizar as paredes das quadras como paredão
2. Os associados e seus dependentes poderão utilizar o paredão pelo
período de 15 minutos (quinze minutos). Caso haja outros tenistas
esperando ceder ao mesmo.
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3. É obrigatória a identificação do associado junto a funcionários do Clube,
quando solicitado.
 Fazer uso de vestimenta adequada para a prática do esporte
1. Masculino: Camiseta, calção ou shorts, meias, agasalho esportivo e
tênis apropriado.
2. Feminino: Camiseta, colant, shorts ou saia, meias, agasalho esportivo e
tênis apropriado.
 O Clube não se responsabiliza por objetos esquecidos neste departamento
 Segue abaixo horário de funcionamento deste departamento
QUADRAS
Segunda a Sexta..............................................................das 07h00 às 21h45
Sábado e Feriado............................................................das 07h00 às 20h45
Domingo.........................................................................das 07h00 às 19h45
TÊNIS - ESCOLINHA
Adulto Iniciante - Sexta...................................................das 17h00 as 18h00
Feminino - Quarta...............................das 09h15 as 10h15/ 18h00 as 19h00
Infanto Juvenil - Segunda e Quarta.................................das 17h00 as 18h00
Infanto Juvenil - Terça e Quinta.......................................das 18h00 as 19h00
Trein. Competitivo - Segunda e Quarta............................das 15h30 as 17h00
Trein. Competitivo Feminino - Terça................................das 17h00 as 18h00
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