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NORMATIVA
SECCIÓ DE PÀDEL

1r.-‐	  Drets	  dels	  socis	  i	  abonats:	  	  
1.1.-‐	   Tots	   els	   socis	   i	   abonats	   tenen	   dret	   a	   la	   uElització	   de	   les	   pistes	   de	   pàdel	   dintre	   de	   l’horari	   de	  
funcionament	  del	  Club	  amb	  les	  condicions	  que	  estableix	  el	  següent	  Reglament.	  	  
1.2.-‐	   El	   dret	   d'uElització	   de	   pistes	   el	   tenen	   els	   socis	   i	   abonats,	   sempre	   que,	   el	   responsable	   de	  
manteniment	   de	   les	   pistes	   de	   pàdel	   no	   decideixi	   l'anul·∙lació	   per	   causes	   tècniques,	   la	   qual	   cosa	   es	  
comunicarà	  a	  la	  recepció	  del	  club.	  	  

	  
2n.-‐	  L'ús	  de	  pistes:	  	  

2.1.-‐	  El	  període	  de	  temps	  màxim	  per	  a	  la	  uElització	  de	  les	  pistes	  és	  de	  60	  minuts.	  El	  temps	  començarà	  a	  
comptar	   a	   parEr	   de	   l’anotació	   a	   la	   recepció	   del	   club,	   feta	   per	   l’empleat	   responsable	   de	   la	   recepció,	  
essent	  en	  detriment	  del	  soci	  o	  abonat	  qualsevol	  retard	  no	  imputable	  al	  club.	  	  
2.2.-‐	  Cap	  soci	  o	  abonat	  podrà	  tornar	  a	  jugar	  el	  mateix	  dia,	  llevat	  que	  hagin	  transcorregut	  3	  hores	  des	  del	  
darrer	  parEt.	  Només	  el	  soci	  té	  dret	  a	  tornar	  a	  jugar	  60	  minuts	  més	  si	  ho	  fa	  amb	  un	  mínim	  de	  3	  jugadors	  
nous	  que	  no	  hagin	  jugat	  prèviament	  en	  un	  període	  mínim	  de	  3	  hores	  i	  abonant	  un	  cànon	  de	  3,00€.	  
2.3.-‐	  Si	  hagués	  pistes	   lliures,	  els	  socis	   i	  abonats	  poden	  seguir	  ocupant	   la	  pista	  sense	  esperar	  el	   temps	  
reglamentat.	  	  
2.4.-‐	   En	   horari	   d'alta	   ocupació	   (laborables	   de	   dilluns	   a	   divendres	   de	   13	   h	   a	   15	   h,	   i	   de	   18	   h	   a	   21	   h.	  
Dissabtes,	  diumenges	  i	  fesEus	  de	  10	  h	  a	  14	  h),	  només	  està	  permès	  jugar	  parEts	  de	  2	  jugadors	  en	  1	  pista.	  	  

	  
3r.-‐	  Assignació	  de	  pistes:	  	  
3.1.-‐	  Reserves:	  	  

a)	  Només	  el	  soci	  pot	  reservar.	  	  
b)	  El	  soci	  haurà	  d’informar	  de	  tots	  els	  noms	  de	  les	  persones	  que	  juguen	  i	  se	  sancionaran	  els	  socis	  que	  
donin	  un	  nom	  fals.	  	  
c)	  El	  soci	  pot	  reservar	  fins	  a	  72	  h	  abans,	  però	  no	  està	  permès	  fer	  una	  2a	  reserva	  si	  no	  ha	  jugat	  la	  1a.	  	  
d)	  Només	  poden	  coincidir	  reservades	  2	  pistes	  al	  mateix	  temps.	  Éssent	  aquestes	  la	  6	  i	  la	  7.	  
e)	  En	  una	  de	  les	  pistes	  la	  reserves	  són	  a	  les	  hores	  en	  punt	  i	  l´altre	  pista	  a	  les	  mitjes.	  
*Els	  socis	  poden	  anul·∙lar	  la	  seva	  reserva	  per	  l´Oficina	  Virtual.	  

	  	  
3.2.-‐	  Ocupació	  immediata:	  	  

a)  La	  sol·∙licitud	  de	  pista	  es	  pot	  fer	  a	  les	  mitjes	  hores	  o	  a	  en	  punt.	  
b)	  La	  reserva	  de	  pista	  es	  podrà	  fer	  fins	  a	  30	  minuts	  abans	  a	  la	  recepció	  del	  club,	  però	  no	  s'atorgarà	  fins	  
que	  hi	  siguin	  presents	  els	  4	  jugadors.	  	  
c)	   El	   personal	   de	   recepció	   entregarà,	   només	   al	   4t	   jugador,	   un	   Equet	   que	   acreditarà	   la	   seva	   reserva,	  
indicant	  el	  número	  de	  pista	  i	  els	  noms	  dels	  4	  jugadors.	  Si	  es	  dóna	  un	  nom	  fals	  o	  juga	  un	  altre	  jugador	  no	  
acreditat,	  s'aplicarà	  sanció	  a	  tots	  els	  jugadors.	  	  
d)	  Tots	  els	   jugadors	  hauran	  de	  presentar-‐se	  a	  recepció	  fins	  a	  5	  minuts	  abans.	  En	  cas	  contrari,	  el	  grup	  
perdrà	  el	  seu	  torn	  de	  pista.	  	  

	  	  
4t.-‐	  Convidats:	  	  

4.1.-‐	  Només	  el	  soci	  pot	  convidar.	  	  
4.2.-‐	  El	  nombre	  de	  convidats	  a	  pista	  mai	  superarà	  el	  nombre	  de	  socis.	  	  
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	  5è.-‐	  Menors:	  	  
5.1.-‐	   L'edat	  mínima	  per	  a	   la	   reserva	  de	  pistes	   són	  12	  anys.	   Tots	  els	  menors	  de	  12	  anys	  hauran	  de	   jugar	  
acompanyats	  d'un	  jugador	  de	  12	  anys	  o	  més.	  	  

	  	  
6è.-‐	  CompeGcions	  i	  esdeveniments	  especials:	  	  

6.1.-‐	   Si	   per	   causes	  de	   força	  major:	   campionats,	   exhibicions	  o	   altres	  esdeveniments,	   es	  determinés	   la	  no	  
uElització	  d’un	  màxim	  de	  4	  pistes,	  s’anunciarà	  amb	  la	  màxima	  antelació	  possible,	  a	  la	  recepció	  de	  control	  
de	  pistes.	  	  
6.2.-‐La	  Lliga	  Nocturna	  Ligas	  de	  Padel	  Barcelona	  es	  seguirà	  realitzant	  com	  fins	  ara,	  però	  us	  recordem	  que	  no	  
us	  poden	  treure	  de	  la	  pista	  sense	  el	  paper	  de	  control	  de	  Recepció,	  on	  ja	  està	  previst	  que	  el	  soci	   i	  abonat	  
puguin	  jugar	  un	  mínim	  d´1:30	  hores,	  abans	  de	  ser	  reErats	  de	  la	  pista	  pels	  companys	  de	  la	  Lliga.	  

	  	  
7è.-‐	  Règim	  Intern	  del	  Club:	  	  

7.1.-‐	  El	  comportament	  dels	  socis	  i	  abonats	  a	  les	  pistes	  de	  pàdel,	  està	  subjecte	  a	  les	  normes	  indicades	  en	  el	  
Reglament	  de	  Règim	  Intern	  del	  Club.	  	  
7.2.-‐	  La	  vesEmenta	  indicada	  serà	  roba	  esporEva	  i	  calçat	  esporEu	  indicat	  per	  a	  la	  modalitat	  perEnent.	  	  
No	  està	  permès	  jugar	  sense	  samarreta,	  ni	  en	  vesEt	  de	  bany.	  	  
7.3.-‐	  Queda	  prohibit	  canviar-‐se	  de	  roba	  a	  les	  pistes.	  	  
7.4.-‐	  Qualsevol	  modificació	   que	   la	   Junta	  DirecEva	   consideri	   necessari	   introduir	   a	   aquest	   Reglament	   serà	  
anunciada	  convenientment	  al	  tauler	  d’anuncis	  del	  Club.	  	  
	  	  

8è.-‐	  Incompliment	  de	  la	  normaGva:	  	  
8.1.-‐	  L’	  incompliment	  de	  la	  normaEva	  està	  subjecte	  al	  Reglament	  de	  Règim	  Interior	  del	  club.	  	  
8.2.-‐	  El	  Reglament	  de	  Règim	  Interior	  està	  disponible	  a	  la	  recepció	  del	  club.	  
	  

9è.-‐	  Equips	  de	  pàdel:	  	  
9.1.-‐	  Tots	  els	  equips	  del	  Club	   jugaran	  en	  horari	  vall.	  Els	  equips	  masculins	  en	  cap	  de	  setmana	   i	  els	  equips	  
femenins	  en	  horari	  nocturn,	  1	  pista	  a	  les	  20h,	  2	  pistes	  a	  les	  21h	  i	  2	  pistes	  a	  les	  22h.	  
	  

10è.-‐	  L´Escola	  de	  Pàdel:	  	  
10.1.-‐	  L´Escola	  de	  Padel	  té	  dret	  a	  uElitzar	  3	  pistes	  durant	  tot	  el	  dia.	  Fora	  de	  l´horari	  punta	  poden	  uElitzar	  
més	  pistes	  amb	  el	  vist-‐i	  plau	  de	  la	  Direcció	  del	  Club.	  
	  
	  


