14 nov 2020

Spelregels TC Roomburg voor hockey senioren/veteranen
Senioren en Veteranen mogen tennissen op TC Roomburg. Met dank aan TC Roomburg kunnen onze
senioren extra sporten nu hockey in deze Corona-tijd voor onze senioren beperkt wordt. Houdt je
wel aan de regels van TC Roomburg, we zijn te gast! zie bijlage. Hulde en dank aan TC Roomburg!
 Senior hockey leden van LHC Roomburg mogen komen tennissen bij TC Roomburg
 Het toegangshek kan afgesloten zijn dmv een cijferslot, code is 2313. Doe het ook weer op slot
als je de laatste bent die het park verlaat
 Er mag alleen gesingeld worden, dus met max. 2 personen op 1 baan (geen dubbels dus!)
 Alleen spelen op de “vrije uurtjes” wanneer er geen banen door leden van TC Roomburg geboekt
zijn. Tennisleden hebben voorrang (maar zij hebben al van te voren geboekt)
 Deze beschikbare uren zijn te bekijken op de website van TC Roomburg (www.tcroomburg.nl –
rechtsboven bij ‘Webcam & Bezetting’ of in het menu bij – De club – Baanbezetting –
 Bij aankomst op ons park dient de QR code gescand te worden om je aanwezigheid te
bevestigen. Van te voren kan dit evt. ook middels: https://forms.gle/iKjQsUUKHGUdhUtt8
 In beginsel kun je 60 minuten tennissen (tenzij er niemand na je komt)
 De banen zijn in principe geopend van 9:00 tot 23:00.
 De verlichting gaat automatisch aan, als deze niet aan staat voor de gewenste baan kan er een
appje gestuurd worden naar 06-55791340 of 06-27354510 of 06-17113044
 Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat er hockeyleden afgehaald worden door
tennisleden die later een baan geboekt hebben. Vaak zal er een andere baan vrij liggen en kan er
doorgespeeld worden. Anders even wachten tot er een ander baan vrij komt. Loop even een
rondje in het park, blijf niet langs de tennisbanen hangen.
 Heb respect voor elkaar en overleg indien nodig.
 Hou je aan de geldende corona maatregelen

 Neem eigen ballen (en rackets) mee.
 Na het tennissen dient de baan gesleept te worden (van hek tot net, in een cirkeltje)
 Als het regent en de baan gaat ‘spiegelen’ (of er ontstaan plassen) niet spelen of stoppen, wel
eerst slepen!
 Alleen tennissen met tennis schoeisel, dus geen hockey, hardloop of noppen schoenen.

Pagina 1 van 1

