Baanreglement
1.

U bent verplicht altijd uw spelerspas of introducékaart af te hangen. Dit is niet van
toepassing bij training/competitie/P.I.P./ door vereniging georganiseerde
evenementen (let wel op punt 3 en 4).

2.

Als u hebt afgehangen, dient u aanwezig te zijn. (toelichting: 's middags afhangen
voor 's avonds kan dus niet, of door anderen uw pasje laten afhangen kan al
evenmin, mits zelf aanwezig)

3.

Verhangen mag nooit wanneer u speelt/traint of op welke andere manier wanneer u
op de baan bent. Toelichting: onder verhangen verstaan wij het pasje op een volgend
tijdstip zetten terwijl u nog op de baan bent. Hetzelfde geldt als u handig wilt zijn en
even eerder ophoudt om direct uw pasje weer op het volgend tijdstip te hangen.

4.

Twee keer achter elkaar afhangen kan in principe niet. Lees het volgende vooral heel
goed.
Speelt u en er komt niemand na u, dan laat u het pasje hangen.
Komt u van de baan, dan dient u eerst 5 minuten te wachten alvorens u weer
kunt afhangen. Jaag dus niet anderen van een andere baan die gelijk met u zijn
begonnen. Geef ieder lid die gedurende die 15 minuten kan komen eerst een
kans.
Indien u vrijgesteld was om een pasje op te hangen volgens punt 1, dan gelden
dezelfde regels als had u uw pasje op moeten hangen.

5.

Jeugdleden die de basisschool bezoeken zijn niet gerechtigd af te hangen na 19.00
uur op maandag tot en met vrijdag.

6.

U mag niet eerder de baan betreden dan het tijdstip dat door u is afgehangen.
Toelichting: U hebt afgehangen om 19.00 uur, maar de baan is daarvoor vrij. Wilt u
eerder de baan op, ook al is het maar 5 minuten, dan moet u afhangen op 18.15 uur
(denk aan regel 4 die dan ook van kracht is).

7.

Bij voldoende belangstelling bent u verplicht te dubbelen. Dit betekent dat ieder
gerechtigd lid het pasje bij kan hangen. Echter wel op de juiste tijd. Bijhangen als de
ander al een eind gevorderd is, is niet prettig. Overleg dan even, wees sportief.

8.

Competitie/P.I.P./etc. hebben voorrang op het vrij spelen. Te allen tijde dient baan 1
voor vrij spel open te worden gehouden. Dit geldt echter niet de door de club
georganiseerde evenementen. De organisatie is dan gerechtigd alle banen te claimen.

9.

U bent verplicht na afloop de baan te vegen.
Laat iedereen de regels sportief naleven.

