
NORMAS PARA A UTILIZAÇÃO DAS QUADRAS DE TÊNIS – TAUBATÉ COUNTRY CLUB

•Uniforme – Tênis com solado apropriado, meias e shorts;
•Nas aulas, nos Jogos de Ranking, Torneios e demais
atividades, é obrigatório o uso de camisa;
•Presença física de ambos os tenistas já devidamente
uniformizados;
•Inscrição nominal no quadro de espera;
•Atualização do placar quando a soma dos games for
impar;
•Aquecimento não pode ser superior a 05 minutos;
•Quando houver lista de espera é permitido jogar somente
01 set (6X6 jogar Tie Break);
•É permitido bater bola por 30 minutos ao invés de jogar
01 set, se for de preferência dos tenistas;
•É proibido Jogo de Ranking no período da manhã nos
finais de semana e feriados;
•Quando as quadras 1, 2 e 3 estiverem interditadas terão
prioridade para a ocupação da quadra 4 (quadra coberta)
os jogos de dupla;
•Prioridade para a utilização das quadras para maiores de
16 anos:
•*2ª a 6ª: 07hs às 09hs; 11hs às 13:30h; 17hs às 22:30hs;
•*Sábado, Domingo e Feriados: 07hs às 14hs;
•Prioridade para a utilização das quadras para menores de
16 anos:
•*2ª a 6ª: 09hs às 11hs; 13:30h às 17hs;
•*Sábado, Domingo e Feriados:14hs às 18:30hs;

•Nos horários com prioridade para menores de 16 anos
a quadra 4 (quadra coberta) será ocupada por ordem
de chegada independente da idade;
•Os menores de 16 anos poderão utilizar as quadras
nos horários com prioridade para adultos desde que
estejam na categoria A do Ranking;
•As quadras 2 e 3 são prioridade para aulas de tênis
(escolinhas infantil e adulto) nos horários das 07hs às
12hs e das 14hs às 18hs;
•Serão permitidas as aulas de tênis na quadra 4,
quando a mesma estiver vazia, no caso chegue dois
associados para jogar, os professores terão 15 minutos
de tolerância para a liberação da quadra para os
mesmos.
•Em caso de eventos, as quadras poderão ser
solicitadas pelo Depto de esportes com aviso prévio aos
tenistas;
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