
 

 

COM FER LES INSCRIPCIONS A LES 

COLLES I PENYES ESPORTIVES 2020? 
 

Benvolguts socis i sòcies,  
 

Us informem que el període d’inscripcions de les Colles i Penyes esportives del club (tennis i 

pàdel) queda obert fins al proper dissabte 26 de setembre. 
 

Aquest any, com a novetat, engeguem un nou sistema d’inscripció 100% online per a que 

còmodament i amb seguretat pugueu formalitzar el tràmit. Hi podreu accedir des del següent 

link (https://clubtennisvic.reservaplay.cat/reserves/cal_campeonatos.php), o bé, clicant 

l’enllaç que trobareu a cada apartat de colla i penya del nostre web. 

 

COM FER LA INSCRIPCIÓ? 

1. Accedeix a l’apartat de la teva colla/penya del nostre web i clica a “FES LA TEVA 
INSCRIPCIÓ”, o bé, des del següent enllaç: 
https://clubtennisvic.reservaplay.cat/reserves/cal_campeonatos.php.  

2. Acte seguit, clica el botó de la part superior dreta de la pantalla on diu “INICIAR SESSIÓ”. Et 
demanarà un codi d’usuari/a i la contrasenya.  

 Usuari: l’emplenareu amb el vostre nº de DNI (números i lletra -sense espais-), 
correu electrònic que ens hagueu facilitat anteriorment o amb el nº de soci/a. 

 Contrasenya: serà la vostra data de naixement. Important que sigui de la següent 
manera: ddmmaaaa (ex: 16092020). 

Seguidament, t’apareixerà una pantalla amb diferents condicions de política de privacitat i 

protecció de dades. 

3. Un cop registrat/da, ves al torneig que et vols inscriure: Colla Matinera (tennis dones), 
Penya Nolatokem (tennis homes), Tocades pel Pàdel (pàdel dones) o Padelmaníacs (pàdel 
homes). 

4. Selecciona l’opció d’inscripció al nivell corresponent.  

 Si l’any passat ja jugaves, t’has d’apuntar al mateix grup que estaves. 

 Si ets nou/nova, apunta’t a l’últim grup (deixa escrit a les observacions a quin nivell 
jugues habitualment) i la junta de la colla/penya valorarà el grup al qual et 
correspondrà jugar. 

Emplena la informació complementària requerida (talles) i, si ho consideres, escriu les 

observacions que vulguis que traslladem a la junta de la teva colla/penya. 

En cas del pàdel o els dobles de tennis, hauràs de fer-hi constar el DNI i les talles del teu 

company/a en el moment de fer la inscripció (només cal fer una inscripció per parella).  

5. Ja estaràs inscrit/a! 
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 Tal i com ja us vam informar, les persones inscrites la temporada passada (2019-2020) a la 
Colla Matinera, Tocades pel Pàdel i Padelmaníacs no haureu de tornar a pagar la inscripció. 
En canvi, sí que ho hauran de fer els jugadors de la Penya Nolatokem donat que van acabar 
el campionat (dobles gratuït). 
Tanmateix, trobareu tota la informació sobre els preus i qüestions d’interès dins la pàgina 

de cada colla/penya: 

o Colla Matinera: https://clubtennisvic.cat/colla-matinera/  
o Penya Nolatokem: https://clubtennisvic.cat/nolatokem/  
o Tocades pel Pàdel: https://clubtennisvic.cat/tocades-pel-padel/  
o Padelmaníacs: https://clubtennisvic.cat/padelmaniacs/ 

 

 IMPORTANT: Tots els pagaments que s’hagin de realitzar, s’hauran d’efectuar físicament a 
la recepció del Club en EFECTIU abans del dia 5 d’octubre. En cas contrari, no es podrà 
iniciar la temporada. 

 

 

A més, aquest mateix aplicatiu permetrà que vosaltres mateixos/es pugueu introduir els 

resultats dels partits que disputeu i que s’actualitzi la classificació automàticament. 

COM OMPLIR LES BUTLLETES DELS PARTITS? 

1. Entra dins el programa ReservaPlay (el mateix que el de les inscripcions). Hi accediràs 
fàcilment des de la colla o penya del nostre web. 

2. Ves a la colla o penya corresponents i troba el teu grup. Posteriorment, busca la jornada 
que heu disputat i inscriu el resultat. 

3. Quan inscriguis el resultat et demanarà un DNI dels participants. La persona que entri el 
resultat haurà de firmar l’acta/butlleta amb el seu número del DNI (ja sigui individuals com 
dobles, només cal que aquest procediment el realitzi una única persona). 

 

 Podràs omplir la butlleta del partit des del teu telèfon mòbil, o bé, des de la pantalla que 
hem instal·lat al davant de recepció, seguint el procediment abans descrit. 

 

En cas que us trobéssiu amb qualsevol incidència o dubte amb el procés d’inscripció o de 

resultats, envieu-nos un correu electrònic a comunicacio@clubtennisvic.cat / 

ctv@clubtennisvic.cat o adreceu-vos a la recepció del Club, i us ho intentarem resoldre! 

 

Salut i esport. 
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