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REGULAMENTO PARA USO DAS QUADRAS DE TÊNIS  
 

1) As quadras destinam-se ao uso dos moradores dos edifícios residenciais do Condomínio Mundo Novo, que para utilizá-las devem 
apresentar a sua Carteira da Associação Mundo Novo ao Operador de Quadras.  

2) A carteira da AMN deve ficar no expositor afixado na entrada das quadras durante o tempo de jogo do associado, assim como a 
planilha de reservas diária. O descumprimento desta norma sujeitará o infrator às penalidades previstas no Item 7. 

3) O acesso às quadras somente poderá ocorrer com a presença do Operador de Quadras da AMN (ou substituto), que é o 
responsável pelo controle do acesso e utilização. 

4) Os convidados (01 por associado conforme Art. 44 do Regimento Interno) ou professores particulares só podem 
permanecer nas quadras acompanhados dos moradores, devidamente identificados por suas carteiras de associados da 
AMN. 

5) Sistema de reservas: cada unidade associativa tem o direito de reservar a quadra até 3 (três) horas por semana em dias distintos, 
não podendo haver reservas em horários consecutivos ou no mesmo dia. As reservas podem ser feitas com máximo de 7 (sete) 
dias de antecedência e até dez minutos antes do horário pretendido, com exceção para os domingos e feriados que podem ser 
antecipadas para o dia útil imediatamente anterior, na sede da AMN em seu horário de funcionamento.  Após este horário, caso 
haja disponibilidade, as reservas podem ser feitas com o operador de quadras (ou substituto), e em todas as situações só podem 
ser efetuadas em nome do associado que efetivamente irá jogar.  

6) O associado que reservar um horário para a quadra deve comparecer com tolerância máxima de 10 (dez) minutos de atraso. Caso 
isso não ocorra, ele poderá perder a sua reserva para outro associado que estiver presente aguardando vaga na quadra, munido 
de sua carteira da AMN. 

7) Em caso de desistência da reserva, o associado deve comunicar à Administração da AMN até 24 horas antes do horário 
reservado, sob pena de ficar impedido de efetuar nova reserva por 7 (sete) dias se faltar 1 vez no mês, por 15(quinze) dias 
se faltar 2 vezes no mês, e por 30 (trinta) dias se faltar 3 vezes no mês. Caso haja agendamento feito neste interregno, os 
mesmos serão cancelados. 

8) Caso o associado não cancele sua reserva com a devida antecedência, a quadra disponível poderá ser utilizada por associado que 
esteja presente munido da carteira da AMN, ou se necessário o operador poderá efetuar a manutenção. 

9) O associado que participar das aulas de tênis, naquele dia não poderá agendar a quadra para a sua unidade residencial. A unidade 
que descumprir a regra ficará impedida de fazer reservas na mesma proporção do Item 7. 

10) Em todos os casos, se a quadra estiver livre, terá preferência o associado que agendar (fazendo uso do direito de três reservas 
semanais), e sem reservas aquele que primeiro chegar, desde que apresente ao operador sua carteira da AMN, observando o 
prazo de tolerância de atrasos. 

11) Não é permitido o uso das quadras para quaisquer esportes ou atividades diversas ao tênis. 
12) É obrigatória a utilização da seguinte indumentária: camisa ou camiseta (é vetado jogar sem camisa), calção, bermuda ou saiote e 

tênis específico para quadra de saibro (é vetado o uso de qualquer outro tipo de calçado, tais como: sandálias, chinelos, tênis 
diversos, calçados com solado de couro ou travas). O descumprimento desta norma sujeitará o infrator às penalidades do Item 7. 

13) Em caso de chuva forte, os jogadores deverão sair da quadra imediatamente.  
14) Horários de funcionamento: das 7h às 18h (última reserva 17h). Durante o verão se estende às 18h45 (última reserva 18h).  
15) A manutenção das quadras será efetuada pelo operador nos seguintes horários, sempre que houver necessidade:                   

De segunda à Sexta: das 12h às 13h em uma das quadras, e das 13h às 14h na outra quadra. 
Sábados, Domingos e Feriados:QUADRA 1:  das 09h às 09h10, das 12h às 12h10, das 14h às 14h10, das 16h às 16h10 

                                                   QUADRA 2:  das 10h às 10h10, das 13h às 13h10, das 15h às 15h10, das 17h às 17h10 
16) Penalidade: O associado que descumprir qualquer requisito estabelecido neste Regulamento pode receber, desde uma advertência 

até, em caso de reincidência, perder o direito de fazer reservas por 30 (trinta) dias, contados a partir do dia seguinte ao da infração. 
A infração será formalizada no livro de ocorrências da AMN, cujo preenchimento é de responsabilidade do Supervisor de plantão. 

17) Sempre que necessário, será ouvido o colegiado formado por tenistas associados convidados pela Diretoria de Sede e de Esportes 
da AMN, para aplicação das penalidades acima; 

18) A AMN poderá utilizar as quadras para torneios internos em dias e horários previamente anunciados. 
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