Richtlijnen SPORTA zomerpoules 2020
Reserveren terrein:
NIEUW
Vanaf dit jaar (2020) reserveert de deelnemer SPORTA poule ZELF het terrein.
Hiervoor heeft het bestuur een machtiging voorzien aan de SPORTA-spelers.
Maak hiervan correct gebruik. Dank!
Bekijk de data thuismatchen die je hebt ontvangen. Zo OK, doe de reservatie
van het terrein. Zo niet OK, zoek met je tegenstander een nieuwe datum. Kijk
uiteraard (in het reserveringsysteem) na of er op het moment dat je in gedachte
hebt een terrein beschikbaar is. Eens een nieuw moment afgesproken, reserveer
je een terrein.
Hoe reserveren?
Je doet dit via de website TV, www.tennisvlaanderen.be , zie hieronder. Je klikt
op ‘reserveer een terrein’. Deze reservatie kan je niet doen via de TV app.

Je kiest een datum, een uur en een terrein (of meerdere terreinen, meerdere
uren).
Dan kies je ‘activiteit’ en soort activiteit. In dit geval ‘SPORTA poule’.
Graag ook bij ‘opmerking’ toevoegen wie tegen wie speelt bv. Lode en Marijke
tegen TC AVIA. Op deze manier kunnen we het algemeen overzicht bewaken.

Gelieve er op te letten dat er niet meer dan 3 terreinen zijn gereserveerd voor
lessen of SPORTA op hetzelfde moment. Zo bv. er al 2 terreinen zijn
gereserveerd voor lessen en 1 voor SPORTA poule, reserveer je dan NIET!
Je reserveert 2 uur. Volstaat meestal. Indien uitzonderlijk 2 uur niet volstaat,
moet de volgende speler even wachten of een ander terrein gebruiken.
Je hebt keuze uit terreinen 3 tem 5 (terreinen 1 en 2 laten we op
weekdagen/avonden zoveel mogelijk voor personen die vrij komen spelen).
Wijzigingen naar een ander moment op dezelfde dag, kan je eenvoudig door het
uur te wijzigen.
Voor een wijziging naar een andere dag, schrap je de oorspronkelijke reservering
en maak je een nieuwe reservering.

Respecteer het SPORTA-reglement:
Respecteer het SPORTA-reglement, zie
http://www.sportafederatie.be/tennis/competitie/zomerpoule o.m. i.v.m. het
tijdig spelen van wedstrijden en het tijdig doorgeven van wedstrijduitslagen.
Eventuele boetes zullen op de kapitein worden verhaald.
De uitslag van (thuis)wedstrijd kan je Online doorgeven aan Sporta via HIER.
Login is: TC OXACO Paswoord is: capenberg
TIP: Geef (als thuisploeg) wijzigingen data ook door aan SPORTA zo voorkom je
boetes!
Het Oxaco tennisbestuur

