TORNOOIEN: UITLEG RESERVELIJST
Als het maximum aantal inschrijvingen van een reeks of een tornooi bereikt is, kunnen de spelers zich inschrijven op
de reservelijst. Dankzij die inschrijving als reserve krijgen ze een notificatie in de app én een mail als er een plaats
is vrijgekomen.

1.1. BASISINFO RESERVELIJST
✓ Er is plaats voor 5 inschrijvingen op de reservelijst.
o Na 5 reserve-inschrijvingen, verandert de status van de reeks naar “Reeks volzet”.
✓ Wanneer er een plaats vrijkomt, worden alle spelers die op de reservelijst staan hiervan verwittigd via e-mail en via
een notificatie in de Tennis Vlaanderen app.
✓ De eerste reservespeler die zijn inschrijving bevestigt zal zijn inschrijving kunnen finaliseren.
✓ Is de vrijgekomen plaats intussen ingenomen door een andere speler, dan is het afwachten tot er eventueel een
volgende plaats vrijkomt en worden de spelers op de reservelijst hiervan opnieuw verwittigd via e-mail of een
notificatie in de app.

1.2. WAT MOET IK DOEN ALS WEDSTRIJDLEIDER? WAT KAN IK ZIEN?
De reservelijst werkt volledig automatisch volgens het systeem van first-come, first-served. Als wedstrijdleider hoef je
geen reservelijstjes meer bij te houden. Je hoeft niks te doen. Het systeem doet dit allemaal voor jou. Je kan de
reservelijst niet zien of er wijzigingen in aanbrengen als wedstrijdleider. Op die manier krijgt iedereen een gelijke kans.
Je kan enkel het aantal personen zien op de reservelijst maar niet wie. Op die manier krijgt iedere speler die op de
reservelijst staat een gelijke kans.
✓ Via tornooi -> tornooibeheer kan je het aantal inschrijvingen op de reservelijst zien.

✓ Klik je in tornooibeheer door op “Reeksen” (zie groen kader hierboven), dan kan je het aantal spelers op de
reservelijst per reeks zien.

Opgelet bij dubbel: is er een ingeschreven duo waarbij een wissel van speler moet gebeuren? Dan moet het duo zich
eerst uitschrijven en dan terug inschrijven via de app of het spelersdashboard op de website. Belangrijk om te weten:
indien er reserveduo's zijn, krijgen zij ook een melding over een vrijgekomen plaats! Dit kan niet gemanipuleerd worden!
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1.3. HOE KAN EEN SPELER ZICH INSCHRIJVEN OP DE RESERVELIJST?
✓ Als een reeks volzet is, zal de status om in te schrijven veranderen van “Inschrijven” naar “Inschrijven als reserve”.
De speler volgt vervolgens alle stappen om zijn inschrijving als reserve te finaliseren.

✓ Als de inschrijving als reserve gelukt is, krijgt de speler een bevestigingsmail met meer uitleg.

✓ In de app en op de website ziet de speler bij het overzicht van zijn inschrijving duidelijk de status staan
“ingeschreven als reserve”.
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1.4. ER IS EEN PLAATS VRIJGEKOMEN. HOE KAN EEN SPELER DE INSCHRIJVING BEVESTIGEN?
✓ Wanneer er een plaats vrijkomt, worden alle spelers die op de reservelijst staan hiervan verwittigd via e-mail en via
een notificatie in de Tennis Vlaanderen app. De eerste reservespeler die zijn inschrijving bevestigt zal zijn
inschrijving kunnen finaliseren. Lees hieronder verder hoe een speler zijn inschrijving kan bevestigen.
Let op: de speler dient zelf de inschrijving te bevestigen. Als wedstrijdleider kan je dit niet in de plaats van de
speler doen. Als je de speler zelf probeert in te schrijven, zal je de melding krijgen dat de speler reeds online
ingeschreven is.
1.4.1

Bevestig je definitieve inschrijving als speler via de app
✓ De speler krijgt een pushmelding én een e-mail als er een plaats is vrijgekomen. De speler kan op de pushmelding
klikken om de inschrijving te bevestigen.

✓ Na klik op de push-melding komen ze rechtstreeks in het scherm om de inschrijving te bevestigen. Via een simpele
klik op “Inschrijving bevestigen”, kunnen ze hun definitieve inschrijving finaliseren.
Is de knop bevestigen niet meer te zien? Dan is de plaats intussen al ingenomen en is het afwachten tot er opnieuw
een plaats vrijkomt.

✓ Heeft de speler het ontvangen van push-meldingen uitgeschakeld? Dan kunnen ze volgende stappen volgen om de
inschrijving te bevestigen.

Let op: de speler dient via deze weg de inschrijving te bevestigen. Als hij zich via de normale weg inschrijft, zal hij de
melding krijgen dat hij reeds online ingeschreven is omdat hij op de reservelijst staat.
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1.4.2

Bevestig je definitieve inschrijving als speler via de website
✓ De speler krijgt een e-mail als er een plaats is vrijgekomen. Na klik op “Bevestig” je inschrijving, komen ze op de
website in het scherm waar ze hun inschrijving kunnen bevestigen.

✓ Vervolgens krijgen ze een blokje te zien om hun inschrijving te bevestigen.
Is de knop bevestigen niet meer te zien? Dan is de plaats intussen al ingenomen en is het afwachten tot er opnieuw
een plaats vrijkomt.

✓ Heeft de speler de mail gemist? Dan kunnen ze ook gewoon inloggen op de website, naar het spelersdashboard gaan
en vervolgens bij het tornooi op “i” klikken om in het scherm te komen om de inschrijving te bevestigen.

Let op: de speler dient via deze weg de inschrijving te bevestigen. Als hij zich via de normale weg inschrijft, zal hij de
melding krijgen dat hij reeds online ingeschreven is omdat hij op de reservelijst staat.
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