NORMATIVA

SECCIÓ DE FRONTÓN
1er.- Tots els socis tenen dret a la uElització de la pista de frontó, dins de
l’horari establert. Laborables de 8 a 16 hores, caps de setmana i fesEus
segons disponibilitat de la mateixa.
2on.- Els socis menors de 12 anys no podran fer ús del frontó en els dies i
hores assenyalats, si no van acompanyats per un soci major d’edat, excepte
que esEgués lliure, però en aquest cas hauran de cedir-la si un soci major
d’edat la sol·licités.
3er.- El període reglamentari per l’ús del frontó és de ½ h. en els parEts
individuals i de 1h. per els dobles.
4t.- Per uElitzar el frontó o la paret d’escalfament de tennis s’ha de portar en
tot moment la vesEmenta adequada (samarreta, pantaló d’esport o xandall),
així com també un calçat que no perjudiqui la super\cie de joc i procurar que
les sabaElles no porEn terra.
5è.- Per demanar hora de joc, els socis o abonats l’hauran de demanar a
recepció, on s’indicarà l’hora d’entrada, serà necessària la presencia dels
jugadors.
6è.- Cap soci o abonat podrà jugar més d’un cop al dia, a no ser que hagin
transcorregut 6 hores des del darrer parEt, o bé la pista esEgui lliure.
7è.- Existeixen diverses causes, de força major, que poden variar la uElització
del frontó per els socis o abonats:
• Secció de Bàsquet
• AcEvitats InfanEls
• LaiesEu/Laiesplais
• Esdeveniments d´Empreses
• AcEvitats diverses, com la dels nens en cas de pluja
• En qualsevol cas, es comunicaran amb la màxima antelació possible.
8è.- El comportament del socis o jugadors , així com qualsevol aspecte no
esmentat en el present Reglament, estaran subjectes a la disposició de les
normes de la Federació Espanyola de Pilota i en el Reglament de Règim intern
del Club.
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