
E T I K A I   K Ó D E X
A Halasi Tenisz Club elnöksége felhívja a pályát használó klubtagok és

bérletesek figyelmét az alábbi szabályok betartására:

1. Pályafoglalás: a rendszeresített névtáblákkal illetve számozott táblákkal történhet.
Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy mindenki csak a saját táblája kezelésére
jogosult. Amennyiben a pályát foglaló játékosok nem érkeznek meg időre, úgy 10 perc,
várakozás letelte után, a saját tábla felülhelyezésével, a pálya elfoglalható. Az a játékos,
aki időben tudja, hogy nem él a foglalásával, telefonon, vagy egyéb módon, köteles
intézkedni a tábla levételéről - a szabad pályahasználat érdekében.

2. Játékidő,- karbantartás: amennyiben a pálya a következő órára foglalt, a játékos
köteles óra 50 perckor befejezni a teniszezést, és elvégezni a szükséges
pályakarbantartást: alapos szőnyegezés, szükség esetén locsolás. Mindenki törekedjen
arra, hogy olyan állapotba hozza a pályát, mint az a játék kezdete előtt volt.

3. Öltözet: sarok nélküli, a talp síkjából nem kiemelkedő mintájú cipő és a teniszpályákon
általánosan elfogadott ruházat. Tilos az uraknak félmeztelenül vagy fürdőnadrágban, a
hölgyeknek fürdőruhában történő pályára lépés!

4. Viselkedés a pályán: a játékosok tartózkodjanak minden olyan megnyilvánulástól, amely
zavarhatja a többi pályán folyó küzdelmet (pl. hangos vitatkozás, szitkozódás,
káromkodás, ordítozás stb.)!

5. Viselkedés a pályán kívül: amennyiben a pályákon játék folyik, a teraszon ill. a
klubházban tartózkodók kerüljék a hangos megnyilvánulásokat! Mindenki tartózkodjon
egy tenisz klubba nem való viselkedéstől! (Kulturálatlan, személyeskedő, becsmérlő,
trágár megnyilvánulások a klub területén nem kívánatosak!)

6. Oktatás: egyéni és csoportos oktatás céljára Főidőn kívül vehetőek igénybe a pályák. Az
oktatás ideje alatt is maradéktalanul érvényes az 1-5. pont.

Az elnökség fenntartja a jogot a fenti szabályzat megsértőivel szembeni fegyelmi eljárás
kezdeményezésére, adott esetben a bérleti illetve névtáblák táblák ’’ideiglenes”
visszavonására.  Bízunk benne, hogy erre nem kerül sor – mindenki betartja a
teniszpályákon elfogadott írott és íratlan szabályokat!
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