HET AFHANGREGLEMENT S.V.O.-TENNIS
Wanneer in dit reglement een persoon met de mannelijke vorm aangeduid wordt, wordt tevens de vrouwelijke vorm
bedoeld.
Ieder clublid ontvangt jaarlijks een KNLTB-pas met zijn naam erop. Dit pasje dient (onder andere) om af te hangen.
In het voorportaal van het clubhuis hangt een digitaal afhangbord waarop men MOET afhangen om te kunnen
spelen.
Tijdens het spelen moeten de pasjes van alle spelers op de juiste manier ingevoerd zijn (Raadpleeg hiervoor de
uitleg die aanwezig is naast het afhangbord of www.svotennis.nl: afhangen)
Dit jaar zijn systeemspeeltijden voor enkelspel vastgesteld op 40 minuten en voor dubbelspel op 50 minuten. Voor
enkelspel heb je 2 pasjes nodig om af te hangen en voor dubbelspel heb je 4 pasjes nodig.
Melden zich na het verstrijken van de systeemspeeltijd geen andere gegadigden, dan kunnen de spelers verder
spelen tot men afgehangen wordt.
Het is niet toegestaan om na het verstrijken van de systeemspeeltijd op dezelfde of op een andere baan opnieuw af
te hangen zonder dat je zelf afgehangen bent. (het zogenaamde “doorhangen”).
Een ieder mag alleen zijn eigen geldige pasje gebruiken. Een pasje van vorig seizoen of van iemand anders is
ongeldig om af te hangen.
Diegenen die trainingsles hebben, mogen hun pas afhangen na afloop van de les. Vóór of tijdens de les afhangen
is dus niet toegestaan.
Iedereen die afgehangen heeft moet op het tennispark aanwezig zijn tot hij aan de beurt is. Afhangen zonder
aanwezig te zijn is dus niet mogelijk.
Junioren die de 13-jarige leeftijd nog niet bereikt hebben, mogen afhangen tot en met de speeltijd van 18.40 uur. Zij
mogen die speeltijd volledig uitspelen.
Indien het systeem defect is dan dient een ieder gebruik te maken van het oude afhangsysteem onder het
publicatiebord en geldt tevens het oude afhangreglement. (Graag ook een melding van het defect doorgeven aan
afhangen@svotennis.nl).
Het bestuur houdt toezicht op de naleving van dit reglement.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

