CLUBE CURITIBANO
SEDE LUCIUS SMYTHE
REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO QUADRAS DE PADEL
Curitiba, 11 de março de 2015.

O presente conjunto de normas visa regulamentar o uso das quadras de Padel – Sede Lucius
Smythe.
As quadras de padel estarão abertas aos associados nos seguintes dias e horários:
Segunda às Sextas-feiras: 07h às 23h.
Sábados, Domingos e Feriados: 07h às 20h30.
1)





Uso de Uniforme:
Para a prática do padel é necessário utilizar uniforme adequado à modalidade;
É vedado o uso das quadras para outro fim, que não o de jogar padel;
É vedado jogar padel usando sunga, calça social ou jeans;
É vedado o uso de calçados não específicos para a modalidade, tais como chuteiras de trava ou
tênis com solado que não o liso;
 É vedado jogar sem camisa ou trajando camisa de times de futebol.

2) Recreação Quadras Cobertas I e II – (Sedes Lucius Smythe):
 Para ocupar uma quadra de padel coberta será obrigatório o mínimo de 4 jogadores. No caso
de apenas três ou menos associados presentes, o horário estará automaticamente disponível à
outro quarteto;
 Para a reserva de quadra (para uso de segunda à quinta-feira):
o Efetuar contato com o Departamento Responsável (Secretaria de Tênis), todo dia 25 de
cada mês, a partir das 07h, via e-mail (sectenis@clubecuritibano.com.br);
o Para efeito de reserva segunda à quinta-feira, todos os horários serão distribuídos em
períodos de 2 horas, a saber: 18h às 20h / 20h às 22h. Antes desses horários, as quadras
estarão livres, exceto em horários de aula;
 Para reservas de quadra ( para uso sexta-feira):
o Para efeito de reserva sexta-feira, os horários serão distribuídos em períodos de 2 horas,
a saber: Quadra 1 dois períodos: 18h às 20h / 20h às 22h e Quadra 2 somente 1 período
das 19h00 ás 21h00. Antes desses horários, as quadras estarão livres, exceto em horários
de aula;
 Para a reserva de quadra (para uso aos sábados e domingos):
o Efetuar contato com o Departamento Responsável (Secretaria de Tênis), das 7h de sextafeira até as 13h de sábado que antecedem ao final de semana, via e-mail
(sectenis@clubecuritibano.com.br);
o Para efeito de reserva, todos os horários serão distribuídos em períodos de 1h30, a
saber: 7h às 8h30 / 8h30 às 10h / 10h às 11h30 / 11h30 às 13h / 13h às 14h30 / 14h30 às
16h / 16h às 17h30 / 17h30 às 19h / 19h às 20h30;

OBSERVAÇÕES:
 Em caso de conflito de solicitações, será respeitada a ordem de chegada dos e-mails, assim
como serão confirmadas as reservas pela Secretaria via resposta de e-mail;
 Quando houver espera de quadra em horários não reservados antecipadamente, deverá ser
respeitada a distribuição em períodos específicos para cada dia da semana, conforme
disposto acima;
3)






Aulas Particulares de Padel (Sede Lucius Smythe);
As aulas de padel serão realizadas no seguintes dias e horários:
* Terças e Quintas-feiras, das 07h às 10h
* Quartas-feiras, das 11h às 13h
* Sextas-feiras, das 17h às 19h
Obs.: Os horários das aula poderão sofrer alteração, de acordo com a demanda do Clube.

4) Torneios Internos:
 O agendamento para a utilização de quadras em torneios internos deverá ser feito com
antecedência de 24h, sendo que a liberação acontecerá caso exista disponibilidade de quadra;
 Aos Sábados, Domingos e Feriados, será obedecida ordem de chegada e terá preferência os
jogadores emparceirados no local, além do previsto em tabela de jogos;
5) Torneios Externos:
 Quando da realização de eventos, é assegurado ao Departamento o direito de reservar quantas
quadras forem necessárias, mesmo aos sábados, domingos e feriados.
6)

Importante:
• Os padelistas deverão respeitar o uso e reserva de quadras para manutenção, torneios,
treinamentos, escolinhas ou recreação;
• Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pelo Departamento de Esportes do
clube;
• Em caso de infração a este regulamento, o associado estará sujeito às sanções disciplinares
previstas em Estatuto do Clube (artigos 41 a 51).
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