SPEL- EN SPEELTIJDENREGLEMENT
Elk lid van TC Ruiver laat zien, door middel van het digitaal bevestigen van de baanreservering,
speelgerechtigd te zijn.
Er zijn een aantal (algemene) regels waar iedereen zich aan dient te houden:
- junioren t/m 11 jaar mogen tot 19.00 uur spelen;
- junioren van 12 t/m 17 jaar mogen tot 20.30 uur spelen;
- senioren en junioren vanaf 18 jaar mogen onbeperkt spelen (tot maximaal 23:00 uur);
tijdens toernooien/competitie e.d. kan hierop door het bestuur een uitzondering gemaakt worden.
- middels het afhangen kan er een speeltijd van 60 minuten gereserveerd worden voor 2 spelers en 90
minuten voor 3 of 4 spelers;
- men mag alleen spelen als een reservering is bevestigd op het digitale afhangbord;
indien de speeltijd is aangebroken en een baan is nog niet bezet omdat nog niet alle spelers aanwezig
zijn, hebben wachtende spelers die wel compleet zijn het recht om de baan te claimen;
- zijn niet alle banen bezet dan is de speelduur onbeperkt;
mocht de eerste speelduur van 60 of 90 minuten verstreken zijn en er zijn nog geen andere leden die
op de betreffende baan willen spelen, dan gaat automatisch een nieuwe speelduur van 60 of 90
minuten in;
let wel: hiervoor wordt aan het digitale afhangbord een nieuwe reservering geplaatst.
- zijn wel alle banen bezet dan is de speelduur 60 of 90 minuten;
5 minuten voordat een speelduur van 60 of 90 minuten verstrijkt, dienen de andere leden, compleet,
aanwezig te zijn en hun aanwezigheid digitaal te bevestigen;
leden die met een introducé spelen dienen in deze als eerst van de baan gehaald te worden, gevolgd
door leden die een singel spelen en daarna pas leden die een dubbel spelen;
- indien leden er een speelduur van 60 of 90 minuten op hebben zitten en zij zijn van de baan
gehaald, mogen zij een nieuwe reservering doen op het digitale afhangbord;
- indien men met baanverlichting speelt en er zijn bijvoorbeeld drie banen in gebruik, dan is men
verplicht om op de vrije, reeds verlichte, baan te spelen;
indien men als laatste van een verlichte baan stapt, wordt vriendelijk verzocht het licht uit te
schakelen;
- gereserveerde banen voor competitie, training, toernooien etc. worden op het digitale afhangbord
aangegeven;
- junioren hebben tot 19:00 uur dezelfde rechten als senioren;
vanaf 19:00 uur geldt de leeftijdslimiet zoals hiervoor vermeld;
- leden met een zomerchallenge lidmaatschap (tijdelijk lidmaatschap) hebben dezelfde rechten als
iemand met een geldig ledenpasje; een ingevuld introducéformulier is geen tijdelijk lidmaatschap.
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