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REGULAMENTO PARA O USO DA QUADRA DE TÊNIS 
 

Conforme o Regimento Interno do Clube dos Jangadeiros, em seu Art. 82º, as atividades 

esportivas do Clube dos Jangadeiros desenvolver-se-ão, basicamente, no que se refere ao 

iatismo. O Clube do Jangadeiros pode, de forma suplementar, estimular a prática de outros 

esportes, conforme disposto no Estatuto Social, § 1º – A utilização de canchas e locais destinados 

a esportes terrestres ou de salão será regulamentada por dispositivos específicos, a serem 

editados pela Comodoria do Clube, a seu critério. A quadra de tênis do Clube dos Jangadeiros 

localiza-se junto à entrada do Clube e está disponível a todos os sócios mediante regulamento 

específico, conforme exposto a seguir. 

 

1. As quadras são de saibro e possuem dimensões oficiais, portanto, é obrigatório o uso 

de calçado específico e estarão fechadas em dias de chuva ou enquanto o piso 

apresentar consistência mole devido ao teor de umidade.  

2. O horário de funcionamento das quadras é diário, das 7h às 22h, não excedendo esse 

horário. 

3. O uso das quadras de tênis é exclusivo para os sócios em dia com suas obrigações com o 

Clube e seus dependentes. Eventualmente, o sócio poderá trazer 1 (um) convidado para 

jogar, mas, para tanto, deverá atender às regras dos Convites do Clube. 

4. Todo sócio que deseja fazer uso das referidas quadras deverá estar na lista de Sócios 

Aptos para o Uso das Quadras, mediante o preenchimento de Cadastro de Usuário 

específico para este fim, que se encontra no site do Clube ou na Secretaria Administrativa. 

No caso dos dependentes, cada interessado deverá preencher um cadastro. 

5. A utilização da quadra é mediante prévio agendamento de reserva. Para o uso das 

quadras, é preciso fazer reserva na Secretaria do Clube, presencialmente ou pelo whats 

(51)3094-5776.  

6. As reservas são semanais e a abertura do agendamento ocorrerá em dois momentos:   

- A partir de Quinta-feira: reservas de Sexta-feira, Sábado e Domingo;   

- A partir de Domingo: reservas de Segunda à Quinta-feira.  

7. O sócio tem direito a realizar até 2 (duas) reservas por semana. Além destas, poderá 

também reservar horário para o corrente dia.  
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8. É vedado ao sócio reservar previamente dois ou mais horários subsequentes.  

9. As reservas terão a duração fixa improrrogável de 1h30min. Em caso de necessidade de 

utilização do horário seguinte (mesmo que em parte), a prorrogação poderá ser feita, 

desde que o horário esteja disponível. 

10. Sábados, Domingos e feriados a quadra será utilizada preferencialmente para jogos de 

duplas.  

11. As reservas devem ser desmarcadas, preferencialmente, com 12 horas de antecedência. 

12. A utilização da quadra durante a noite está sujeita ao pagamento de iluminação, sendo o 

valor conforme Tabela de Valores atualizada. A cobrança será feita com a inclusão do 

valor no boleto do segundo mês seguinte. 

13. No início de cada jogo noturno, o usuário responsável deverá preencher a planilha de 

Controle da Luz, que estará na portaria da Rua Ernesto Paiva. Só então será autorizado o 

seu uso. 

14. O reservante que não comparecer à quadra dentro de até 30 (trinta) minutos após o início 

do período reservado perderá o direito a sua utilização. 

15. Aulas de tênis somente poderão ser ministradas em dias úteis (Segunda à Sexta) 

unicamente por professores/treinadores  credenciados pelo Clube. 

16. As aulas de tênis são exclusivas para alunos associados do Clube dos Jangadeiros.  

17. É permitido que o sócio leve seu treinador/professor, se assim desejar, mas no 

momento da reserva da quadra deverá indicar o nome dele. O referido profissional 

deverá estar cadastrado junto à Secretaria Administrativa do Clube, mediante o 

preenchimento do Cadastramento de Treinador para Prática de Esporte. 

18. Nenhum treinador tem exclusividade na prestação destes serviços dentro do Clube. 

Todos os honorários deste profissional serão por conta do associado. O Clube não se 

responsabiliza pelos treinos e, sob hipótese alguma, irá indicar treinadores para sócios 

interessados. A lista completa de treinadores aptos estará sempre disponível na íntegra 

para todos os associados no site do Clube e na secretaria. Não será permitida a 

comercialização de cursos pelos treinadores cadastrados, somente aulas particulares 

ou de duplas quando houver solicitação pelo sócio. Os treinadores não poderão usar 

imagens do Clube em seus portfólios ou em qualquer tipo de propaganda. 
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19. Caso algum treinador descumpra algum desses procedimentos, será incluído 

automaticamente na Lista de Treinadores Impedidos. 

20. O controle das reservas para a utilização da quadra será feito pela Secretaria 

Administrativa do Clube. Eventualmente, funcionários da Secretaria do Clube poderão 

solicitar a carteira social do associado que está jogando para verificação dos dados e 

procedimentos. 

21. Nos casos de irregularidades, o associado será convidado a comparecer à Secretaria 

para regularizar sua situação. Nos casos reincidentes, o sócio envolvido receberá uma 

advertência formal da Comodoria, podendo chegar ao impedimento de utilização da 

quadra de tênis. 

22. Eventos esportivos envolvendo a quadra de tênis somente poderão ocorrer mediante 

programação aprovada pela Comodoria do Clube.  

23. Os casos omissos serão resolvidos pela Comodoria. 


