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ADJUDICACIÓ DE PISTES 
 
1.1. L’horari de joc serà de 8 a 23 hores, de dilluns a dissabte, i de 8 a 21 hores els diumenges i 
festius. L'horari de reserva a recepció de les pistes serà de 8 a 22.30 hores de dilluns a dissabte, i de 
8 a 20.30 els diumenges i festius, mentre que online estarà disponible les 24h. 
 
1.2. Les reserves seran de mínim una hora (60') i màxim una hora i mitja ( 90’). Se cediran els 5 
primers minuts de joc per a dur a terme el canvi de jugadors, essent el temps real de joc de 55 min o 
85 min. 
 
1.3. Per un bon control i ordre s’han de respectar la pista i els horaris assignats pel Club. 
 
1.4. El sistema de reserves podrà ser o be presencial a Recepció del Club, o bé online mitjançant 
l’acces via pag. Web del Club. 
La reserva de les pistes a Recepció es farà amb la presència física d’un jugador que haurà de fer 
constar els números de socis de la resta de components ó donar el nom del convidat (màxim un per 
Soci). La reserva online es farà seguint les indicacions de la pagina web del Club. 
Les reserves amb convidats hauràn d’efectuarse de forma presencial per un dels Socis a la 
Recepció del Club, no via web.  
Les reserves de les pistes 2 i 3 es podran fer amb un màxim de 7 dies d'antelació, respectant les hores 
i les mitges. Aquest’s 7 dies d’antelació ho serant tenin en compte les hores exactes de reserva, 
es a dir una reserva per les 19:00h, es podrá fer amb una setmana d’antelació a partir de les 
19:00h d’aquella setmana, no abans. 
La pista 1 es reservarà el mateix dia de joc a qualsevol de les hores lliures d'aquell mateix dia 
Aquesta pista es podrà reservar a les hores en punt, a les mitges i als quarts d’hora. 
 
 
 
1.6. El pagament de la pista i/o de la llum s’abonarà en el moment de la reserva. 
 
1.6. No es farà cap devolució per cancel·lació de pista. Els diners no es retornaran, quedaran per al 
soci i es disposarà l’hora de reserva per a un altre dia en un temps màxim d’un mes, després 
d’aquest mes es perdrà el dret i els diners de la reserva. 
 
1.7. Les reserves es podran cancel·lar i/o modificar per part del Soci, amb una antelació mínima de 
24 hores de forma presencial, després d’aquest temps, NO s’admetran anul·lacions o canvis. 
 
1.8. En cas d'anul·lacions per motius climatològics confirmats pel Club, els socis podran efectuar 
l’anul·lació de la pista telefònica o presencialment. Per al bescanvi de l'hora serà suficient amb un 
sol soci de manera presencial, igualment el dret de nova reserva haurà de fer-se efectiva en un 
temps màxim d’un mes. 
 
1.9. La direcció del Club pot suspendre o anul·lar la reserva de pistes per causes justificades. 
 
1.10. En cas d’arribar el temps de finalització de joc i la pista estigui buida a continuació, els socis 
tindran la possibilitat de continuar jugant una hora més previ avís i pagament de la pista a recepció. 
 
1.11. En cas de no presentar-se tots els inscrits en el joc, podran convidar-ne un altre per completar 
el partit 
 



1.12 Cap jugador podrà jugar o fer dues reserves de pistes anticipades amb una diferència de temps 
inferior a 48 hores entre elles. Amb l'excepció del cas 1.10. 
 
1.13 La falsedat entre els socis que estiguin jugant i els anotats, podrà ser causa d’avís o sanció 

(amb l'excepció esmentada a l'apartat 1.10). 
 
1.14 La utilització de les pistes de pàdel seran exclusivament per a socis del Club í convidats pel  
Soci prèvia compra del tiquet d’entrada del Club. Un mateix soci podrà portar com a màxim 1 No 
soci.  
 
 
 
ORDRE, COMPORTAMENT I VESTUARI 
 
2.1. Tots els jugadors hauran de portar calçat adequat i roba adient per a la pràctica del pàdel. Es 
prohibeix jugar amb banyadors i amb el torç nu. 
 
2.2. Es demana ordre i bon comportament a l’interior de la pista, que no s’utilitzarà per altres jocs 
que no siguin la pràctica del pàdel en les seves diverses modalitats. 
 
2.3. Es demana la major rapidesa a abandonar la pista en observar la presència del següents socis 
preparats per a jugar. 
 
2.4. Es respectaran les instal·lacions, el contrari podrà ser motiu d’avís o sanció. 
 
2.5. L’empleat tindrà potestat per indicar que surtin de la pista si creu que el comportament dels 
usuaris no és el correcte, o bé, quan sigui l’hora. 
 
2.6. En cas d’avaria de qualsevol element o dispositiu de la pista, els jugadors avisaran 
immediatament a recepció. Si no es pot resoldre el problema, els jugadors no tindran dret a 
prolongar l’horari de joc i es posposarà l'hora de reserva per a un altre dia. 
 

 
PREUS 
 
3.1. Els preus de les pistes, llum i lloguer de pilotes i pales seran els aprovats per la Junta Directiva i 
estaran publicats a la recepció. 
 
El desenvolupament i l’execució d’aquests acords serà responsabilitat de la Junta Directiva, la qual 
encarrega a la Comissió de Pàdel la supervisió del seguiment per part dels socis d’aquesta 
normativa. 
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Jordi Jové (Vocal) Loli Pertinez 
Joan Romero (Secretari) Fina Ros 
Pep Gil (Técnic) Jordi Teixidor  
David Casademunt              Montse Fuentes 
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