HET INTRODUCTIEREGLEMENT S.V.O.-TENNIS
Niet leden kunnen alleen als ze buiten Ooij woonachtig zijn door leden worden geïntroduceerd. Voor dit reglement wordt
onder Ooij ook begrepen: Groenlanden, Wercheren en Persingen.
De introductie valt onder de volgende bepalingen:
Het speelrecht van leden heeft voorrang. Dit houdt in: Leden met introducé(é) mogen niet afhangen op
bezette banen wanneer de daar spelende leden van plan zijn om na hun speeltijd door te spelen. Uiteraard
heeft het betreffende lid wel speelrecht; de introducé(é) mag echter de baan niet betreden.
Wanneer een lid met- introducé(é) op een onbezette baan heeft afgehangen en er komen voor aanvang
van de speeltijd leden die de baan willen gebruiken, dan hebben die leden voorrang op de introducé(é).
Wanneer de speeltijd van het lid met- introducé(é) is ingegaan, dan kan 40 minuten worden gespeeld. In
die periode kan de introducé(é) niet door anderen van de baan gehaald worden.
De speeltijd kan op normale wijze worden verlengd in het geval er geen gegadigden voor de baan zijn.
Een introducé(é) moet op de baan altijd vergezeld zijn van minstens één lid. Bij dubbelspelen moeten er
dus minimaal twee leden op de baan meespelen. Stopt een lid gedurende een speeltijd, dan moet ook de
bijbehorende introducé(é) de baan verlaten, tenzij een ander lid de open plaats inneemt en de introducé(é)
overneemt.
Het lid is verantwoordelijk voor het gedrag van de introducé(é).
Afhangen gebeurt op de gebruikelijke wijze, met dien verstande dat het ledenpasje van het lid volstaat; de
introducé(é) heeft immers geen pasje.
Toelichting bij dit reglement
Uiteraard kan dit reglement niet alles regelen. Er zullen zich dus situaties voordoen die om beslissingen vragen waarin
dit reglement niet voorziet. Het bestuur hoopt dat in dergelijke gevallen het verstand zegeviert over de emotie.
Een voorbeeld: Wanneer 3 leden met één introducé(é) op een bezette baan afhangen, schrijft het reglement voor dat de
3 leden wel mogen spelen en de introducé(é) niet. Aangezien in een dergelijk geval niemand erbij gebaat is om de
introducé(é) aan de kant te laten staan, ligt een oplossing-in-overleg voor de hand.
Anders ligt het bij één lid met één introducé(é). De introducé(é) zou niet mogen spelen op een daarvóór bezette baan;
het lid mag dat wel, maar kan alleen de service gaan oefenen. In een dergelijk geval zou het lid wellicht beter kunnen
wachten op een onbezette baan.
Het bestuur wijst er ook op dat de introductie-regeling geen beperkingen stelt aan het aantal keren dat iemand mag
introduceren of geïntroduceerd mag worden. De bedoeling is echter dat van de regeling slechts incidenteel gebruik
gemaakt wordt. De banen zijn primair voor de leden.
Het bestuur zal op naleving toezien, en ingrijpen bij misbruik, bijvoorbeeld bij het introduceren van een inwoner uit Ooij

