
RESERVA DE PISTES
No s’accepten reserves telefòniques

RESERVA DE PISTES ON LINE
• Es podrà realitzar la reserva a la plataforma on line a partir de les 9:00h del dia 
anterior.
• És necessari registrar els 4 jugadors alhora i únicament podran ser socis. No 
s'accepten reserves amb convidats en aquesta modalitat. 
• Una mateixa persona podrà jugar més d'un partit al dia, sempre que hi hagi 
pistes disponibles al moment d'inici del partit i sempre que tots dos partits no 
coincideixin entre les 14:00 i les 22:30 hores. En caps de setmana l'horari de 
màxima ocupació serà el comprès entre les 9:00h. i les 14:00h.
• CANVIS EN LES RESERVES. 
Qualsevol canvi una vegada realitzada la reserva s'haurà de comunicar a la recep-
ció del centre.

RESERVA DE PISTES PRESENCIAL
• Es podrà realitzar la reserva al mostrador de recepció a partir de les 9:00h del dia 
anterior.
• És necessari registrar els 4 jugadors alhora i podrà haver-hi un màxim de 2 convi-
dats per pista. 

ANUL·LACIÓ DE RESERVES
• Qualsevol anul·lació d'una reserva s'haurà de comunicar a la recepció del Club 
com a màxim 30 minuts abans de l'inici de la reserva.
• Qualsevol modificació d'una reserva s'haurà de comunicar a la recepció del 
Club abans de l'inici d'aquesta reserva.

ÚS D’INVITACIONS
• Únicament es podran utilitzar pistes amb convidats en reserves al mostrador de 
recepció amb un màxim de 2 invitacions per pista. 

ACCÉS
• Tots els socis hauran d'accedir a pistes amb polsera/empremta, sempre a través 
del torn de recepció.  

PENALITZACIONS PEL MAL ÚS DE LES RESERVES:
• En el cas que no es presentin els 4 jugadors a una reserva via internet o via mos-
trador de recepció i no s'hagi comunicat, se'ls aplicarà una sanció de 5 dies als 4 
jugadors sense poder reservar pista. Únicament podran fer ús de les pistes presen-
cials. 
• No es sancionarà si es presenten únicament 2 jugadors i notifiquen el canvi 
abans de l'inici de la reserva, sempre que els 2 jugadors nous no estiguin en una 
reserva prèvia.. 
• Una vegada transcorregut 10 minuts des de l'inici de la reserva, si no hi ha hagut 
una comunicació a la Recepció del centre d'aquest retard, la pista passarà a pre-
sencial i s'efectuarà la sanció pertinent a tots els jugadors de la reserva. 

NORMES GENERALS:
• La direcció del Club pot reservar tantes pistes com necessiti per a esdeveni-
ments, competicions, classes, compromisos amb patrocinadors, etc.
•  Els menors de 14 anys no podràn resevar pista en cap de les modalitats de reser-
va. 
• És imprescindible utilitzar l'equipament adequat a les pistes, així com calçat es-
pecífic esportiu. No es podrà accedir al recinte sense samarreta. Es prega la neteja 
de les soles del calçat amb els raspalls netejadors situats en pistes per a aquest 
propòsit.
• S'hauran d'evitar accions com copejar el cristall o les xarxes metàl·liques, amb la 
intenció de conservar el bon manteniment de les pistes i la relació amb altres/as 
socis/as. S'agraeix el bon ús de tots els equipaments del recinte.
• Per al bon desenvolupament del joc es recomana als usuaris i espectadors que 
evitin crits o altres accions que poguessin molestar als altres usuaris.
• Està prohibit fumar en tot el recinte del Club.
•  L'incompliment de la normativa implicarà sancions que limitaran l'ús de les 
pistes o fins i tot l'expulsió del Club.
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