
 

 

 

 

 

Les reserves de les pistes de tennis, pàdel i frontó es poden realitzar telefònicament (de dilluns 

a diumenge de 08.30 a 21.30 hores) o a través de la pàgina web en l’apartat ‘Accés socis’ o a 

través de l’aplicació ‘Miclubonline’ de l’Accés socis en qualsevol dispositiu. 

 

 QUÈ ÉS L’ACCÉS SOCIS? 

L’accés socis és un espai virtual on els socis i sòcies poden fer reserves online (pistes de tennis, 

pistes de pàdel, frontó i activitats dirigides) de manera ràpida i fàcil, així com consultar tot tipus 

d’informació relacionat amb el Club (dades personals, quotes, rebuts, inscripció a escoles i 

activitats...).  

 

 COM ACCEDIR A L’ACCÉS SOCIS? 

Hi ha diverses vies d’accés: 

1. Al web del Cercle en l’apartat 'ACCÉS SOCIS' de la home. 

2. Enllaç directe des de qualsevol dispositiu: https://cerclesabadelles.miclubonline.net/  

3. A través de l’aplicació 'Miclubonline' amb el Codi de Club: bMnEfPPZ53. Pots descarregar  

l'app en el teu dispositiu a l'App Store o Google Play.  

 

 COM ACCEDIR AL MEU COMPTE? 

1. Accedeix al teu espai virtual per alguna de les 3 vies d’accés comentades anteriorment. 

2. Introdueix el teu usuari i la teva contrasenya: 

- USUARI: Correspon al teu número de soci/a (pots trobar-lo en el carnet de soci/a). 

- CONTRASENYA: Per saber la teva clau per primera vegada, has de fer clic a “recordar 

contrasenya”  i et serà enviada a l’adreça de correu electrònic que consta a la teva 

fitxa de soci/a. 

 

 

Si tens qualsevol dubte, pots posar-te en contacte amb nosaltres a la Recepció del Club, per mail 

a cercle1856@cerclesabadelles.cat o a través del telèfon 93 721 51 54 

 

 

 

 

 

 

FASE 1 
 

Reserva de pistes (tennis, pàdel i frontó) 

https://cerclesabadelles.miclubonline.net/
https://itunes.apple.com/app/id994069058
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gpasport.miclubonline
mailto:cercle1856@cerclesabadelles.cat


 

 RESERVA DE PISTES 

 Reserva per a partits de tennis i pàdel (individuals, no dobles) i de frontó (una persona). 

 Exclusiu per a socis i sòcies (no convidats) donats d’alta a la quota esportiva/mitja 

esportiva i al corrent de pagament. Tanmateix, els fills/es menors de 18 anys. 

 Els col·lectius de risc tenen prioritat en la reserva a les hores recomanades (de 10.00 a 

12.00 i de 19.00 a 20.00 hores). En cas que comenci sense reserves en aquestes franges 

horàries, les pistes quedaran alliberades per a la resta d’usuaris. 

 Abans d’accedir a la pista, els esportistes han de passar prèviament per la Recepció del 

Club i haver signat el document de ‘Compromís de Responsabilitat’. Si passats 5 minuts 

de l’inici de la reserva els jugadors/es no s’han presentat, la pista quedarà alliberada. 

 Reserva de pistes de dilluns a diumenge. La reserva de pistes es fa per franges horàries 

de reserva (en punt, a un quart, a i mitja, a tres quarts) i cada franja horària correspon a 

un grup de pistes assignat. 
 

TENNIS 

GRUP PISTES HORARIS RESERVA 

Grup 1 Pistes 1, 2, 3 i 4 De 08.00 a 21.00 

Grup 2 Pistes 5, 6, 7 i 8 De 08.15 a 20.15 

Grup 3 Pistes 9, 10, 11 i 12 De 08.30 a 20.30 

Grup 4 Pistes, 13, 14, 15 i 16 De 08.45 a 20.45 

Grup 5 
Pistes 17, 18, 19 i 20 
(pistes de Greenset) 

De 08.00 a 21.00 

 

PÀDEL 

GRUP PISTES HORARIS RESERVA 

Grup 1 Pistes 4, 7, 8, 9 i 10 De 08.30 a 20.30 

Grup 2 Pistes 1, 2, 3, 5 i 6 De 08.00 a 21.00 

 

FRONTÓ 

GRUP PISTES HORARIS RESERVA 

Grup 1 Pistes 1, 2 i 3 De 08.00 a 21.00 
 

 Es podrà reservar pista amb una antelació màxima de 24 hores.  

 Com a màxim es pot tenir una reserva activa per dia i un màxim de dues reserves en 

dies consecutius. Si en acabar el partit hi ha pista disponible, es podrà tornar a reservar 

pel mateix dia.  

 En cas de tenir una reserva i no poder venir, cal anul·lar la pista amb una antelació 

mínima d’una hora abans del partit trucant al 937215154. En cas de no anul·lar la pista, 

el sistema de reserves quedarà inhabilitat durant una setmana.   

 

 

 

 


