Mochten er
minder pasjes
aan de klok
hangen dan dat
er spelers op de

AFHANGREGELS ‘T KYLLOT

baan zijn, is het
afhangen
ongeldig en kan
je van de baan
gestuurd worden!

Lange wachttijden zijn bij 't Kyllot geen gewoonte.
Reden daarvan is, dat er bij ons een afhangsysteem wordt
gehanteerd, dat het mogelijk maakt, om wachttijden kort
te houden. Door ze ook toe te passen, is het goed toeven
op onze banen. Met zes tennisbanen zijn we zeker niet de
kleinste tennisvereniging in Drenthe.
Ook introducés moeten zich aan deze regels houden
en gebruik maken van de speciale introductie labels.
Zij moeten voor het spelen eerst de introductie lijst invullen,
anders is het gebruik van onze banen illegaal.

De klok mag
nooit verzet
worden!

Zolang je er niet afgestuurd
wordt, ook al ben je alleen op
het park aan het spelen, dan
nog mag je de klok NIET
opnieuw instellen. Je mag net
zo lang doorspelen als je wilt,
totdat je er afgestuurd wordt.

Zodra er een baan beschikbaar komt waarop je kunt spelen,
ga dan rustig naar de desbetreffende baan,
zonder de spelers van een andere baan te storen en

loop altijd langs het net.

Enkels hebben
30 minuten speeltijd.
Dubbels 50 minuten en
zolang je niet wordt
afgehangen, zelfs
onbeperkt.

Zonder je pasje aan de klok te hangen mag je niet spelen,
ook al is er verder niemand op het park.


In dat geval kan je altijd van de baan gestuurd worden.

 Als je het park op komt en er zijn banen waar nog niemand op speelt of afgehangen heeft, moet je
afhangen op één van die banen. Niet iemand van de baan sturen waar men aan het spelen is (omdat die
banen misschien niet of wel in de zon liggen of dat het te hard waait) als er nog andere banen vrij zijn.


(met 3 personen spelen geldt als een enkel spel). Dit betekent dat, als iemand waarmee je wilt spelen al
op de baan staat, hij/zij eerst van de baan moet komen voordat er afgehangen kan worden; eerst gaan
anderen voor.

 Op de klok, met een corresponderend nummer van de baan waarop je wilt spelen, geeft je de begintijd
aan, zodra je de baan opgaat. Als de tijd op het moment waarop je komt, (van de spelers die aan het
spelen zijn nog niet voorbij is) dan hang je alleen de pasjes aan de klok, de begintijd pas instellen als je
de baan opgaat.

 Afhangen mag weer opnieuw zodra je van de baan bent. Tijdens het wachten moet je op het
park blijven, doe je dat niet dan mogen anderen in jouw plaats afhangen
 Ben je aan het enkelen en er komt een koppel bij dan blijft de enkeltijd van 30 minuten van kracht. Vaak
is in dat geval opnieuw afhangen verstandiger.
 Lessers mogen niet eerder afhangen dan na afloop van hun les.
 Spelers die worden afgelost mogen in redelijkheid de gestarte game afmaken. Daarna ben je aan de
beurt.
 Lessen, competitie en andere door de vereniging georganiseerde wedstrijden hebben altijd voorrang.
Indien je bij dergelijke wedstrijden recreatief wilt spelen, meldt je je bij de baancommissaris of
wedstrijdleiding en er wordt zo mogelijk ruimte voor jou gemaakt.

