MANUAL PLAYOFF – LLICÈNCIES / PARTICIPANTS - ESPORTISTES
Com ja sabeu, tots els/les esportistes, entrenadors/es i delegats/des que van participar
a les nostres competicions anys anteriors tenen les seves dades introduïdes en l’aplicació
CEEB. Malgrat això, la seva alta pel curs actual no serà efectiva fins que no tinguin una
llicència tramitada pel curs 2021/2022.
Recordeu que és del tot imprescindible que cada participant tingui el núm. del
CATSALUT. En el cas que aquest núm. sigui incorrecte, es descobrirà en el moment
que des de l’aplicatiu s’enviïn les dades a la Secretaria General de l’Esport per tal que els
verifiqui (es fa periòdicament).
Recordeu que gràcies a la inscripció d’equips via aplicació, la inscripció dels participants
en els esports d’equip s’haurà de fer assignant els jugadors/es a l’equip. Haureu d’utilitzar
la Opció C descrita a continuació (les llicències es creen automàticament), estalviareu
feina.

Els participants en esports que no siguin de competició d’equips, s’hauran d’introduir a
la base de dades com la opció A.

Opció A: Crear llicències de participants ja existents
Abans de fer tots aquests passos heu de revisar que totes les llicències tinguin la foto
actualitzada (no pot ser superior a 2 anys d’antiguitat) i marcar una opció a la casella de
Discapacitat.
En aquest cas, el primer que s’ha de fer és buscar el participant. Per fer-ho, s’haurà de
prémer la pestanya participants, (a la dreta hi ha un botó de cerca avançada). Per fer
aquesta recerca s’hauran d’introduir els cognoms de l’esportista.

El camp de cerca avançada permet fer diferents tipus de cerca, (desplegant els camps)
i, fins i tot, fer una cerca dins d’una cerca, utilitzant el botó +Afegir Condició, (s’obrirà
un nou camp de cerca). Això és aplicable tant a la recerca de participants com a la
recerca de llicències. Després de fer qualsevol cerca, podeu generar llistats excels i PDF
prement el botó d’exportar que teniu a l’esquerra.
Un cop fet, es prem el botó cercar i apareixerà el resultat. Només haureu d’escollir el
participant fent un clic a sobre les seves dades i anirem al formulari de participant.
A sota de les seves dades, podreu consultar les llicències que aquest participant té
(validesa: activa). Cada participant ha de tenir una llicència per modalitat practicada. És
considera modalitats les diferents pràctiques esportives, també cada tipus de trobades
i les lligues recreatives (consulteu el desplegable).

Un cop omplerts tots els camps, heu d’adjudicar una llicència. Per fer-ho s’ha de prémer
el botó nova llicència i omplir els camp modalitat, el camp categoria, i el camp
subcategoria (trobareu les opcions en els desplegables).

EXEMPLES:
EX1: voleibol, pre-aleví, mixt.
EX2: natació sincronitzada, infantil, femení.
EX3: bàsquet, tècnic, masculí.
Els tècnics/es i delegats/des hauran de posar la seva funció a la categoria. Tindran una
única llicència per entitat en la que estiguin.
A partir d’aquí, s’ha de prémer en botó desar (el primer us portarà a la pàgina principal
i el segon us demanarà les dades per entrar un nou participant).
Tot participant ja existent a l’aplicatiu, s’haurà de revisar que tingui la fotografia
adjuntada i actualitzada correctament a les dades del participant. En cas de no tenir- la
adjuntada, el programa NO deixarà tramitar la llicència.

Opció B: Crear llicències de nous participants.
Per introduir nous participants (els que no surten a la base de dades) s’haurà de prémer
el botó de nou participant (pestanya participants).

Apareixerà una nova pantalla on haureu de fer constar el CATSALUT i si té NIF del nou
participant.

Aquesta opció serveix també per trobar participants que ja estiguin a la base de dades.
Si després de posar el CATSALUT i prémer buscar, anem directament a una pantalla de
formulari de llicències amb les dades del participant omplertes, vol dir que el
participant ja existia a la base de dades.
Com veieu, ho podem utilitzar també com a cercador, però s’ha d’anar amb compte de
no entrar malament el CATSALUT o el NIF.
Si el participant realment no hi és, entrareu directament al formulari de participant,
que haureu d’omplir. Un cop omplert, premeu el botó desar i crear nova llicència i
passareu al formulari de llicència, des d’on seguireu els passos de la forma explicada
anteriorment o desar i crear llicència d’equip (on es crearà la llicència de l’equip
seleccionat).

Si el troba, s’obrirà directament el formulari de llicència omplert amb les dades del
participant.
Les dades marcades amb un asterisc són obligatòries, i en el cas que no estiguin
omplertes, l’aplicació no permetrà desar les dades del participant.

Opció C: Crear llicències i assignar directament un equip a participants ja
inscrits
En aquest cas, el primer que s’ha de fer és seleccionar la totalitat dels components de
l’equip, per fer-ho, s’haurà de prémer la pestanya participants i marcar tots els
components de l’equip.

Una vegada marcats haureu de feu un clic a sobre de la pestanya assignar equip i en
aquest moment tots els participants escollits quedaran marcats automàticament preinscrits a l’esport, categoria i sub-categoria seleccionades.

Cada equip ha de tenir un mínim de 6 participants i un/a tècnic/a o delegat/da
relacionat/da a l’esport (la llicència de tècnic/a o delegat/a pot tenir més d’una modalitat
esportiva o tenir més d’un equip).
Tot participant ja existent a l’aplicatiu, s’haurà de revisar que tingui la fotografia
adjuntada i actualitzada correctament a les dades del participant. En cas de no tenir-la
adjuntada, el programa NO deixarà tramitar la llicència.

Validacions

L’Aplicatiu, dins la fitxa d’equip, només permetrà entrar un esportista d’un any
superior a l’edat i categoria definida complint la normativa del CEEB. Per incloure
altres possibles participants d’edat superior podreu fer automàticament fins a 4
llicències, si el nombre és major haureu de demanar permís al CEEB. D’altra banda
esportistes d’edat inferior (2anys) a les que corresponen oficialment a la categoria,
hauran de descarregar l’autorització de categories superiors.

Un cop introduïdes les dades, la llicència del participant constarà únicament com a
preinscrita (estat). Estarà així fins que la llicència es validi a través de l’aplicatiu des
de l’apartat de llicències.

Us recordem que és imprescindible adjuntar la fotocòpia del CATSALUT i la
corresponent acreditació d’edat (DNI) en el cas dels esportistes nous. Dins el
formulari trobareu un apartat de “Documents adjunts del participant” És per afegir el
CATSALUT o DNI, premeu el botó Seleccionar Arxiu, i us dirigiu a la carpeta
corresponent on teniu l’arxiu que voleu afegir. Premeu el botó desar i quedarà afegit
al formulari de participant.

Us recordem que, malgrat el DNI no sigui un dels camps obligatoris, a partir de la
categoria cadet, s’ha de fer constar.
Un cop validades les dades, ja no podreu modificar-les entrant a l’aplicatiu amb
els vostres codis i paraules de pas. En cas que sigui necessària alguna modificació, us
haureu de posar en contacte amb les oficines del CEEB.

Des de l’apartat de Llicències – Validades haureu de crear un nou albarà perquè passi a
estat Facturat.

Fotografies
L’aplicatiu permet, també, introduir la fotografia del participant. Us recomanem
entrar-les abans de fer les fitxes.
Les fitxes dels jugadors estaran impreses en el mateix full d’equip. En aquest full
apareixeran les dades generals de l’equip i totes les dades necessàries dels jugadors per
poder disputar els partits de la competició regular.
Per afegir la fotografia, premeu el botó adjuntar foto, i us dirigiu a la fotografia que
voleu afegir. Premeu el botó desar i la fotografia quedarà afegida al formulari de
participant.

Llistat llicències i llicències d’equip
Un cop hagueu introduït les dades de tots els jugadors/es, tècnics/es i delegats/des, per
tal de formar els diferents equips o llistats de participants, haureu de crear llistats
des de la pestanya de llicències.
A la part de dalt, veureu uns camps desplegables per fer la selecció. Haureu d’escollir la
modalitat, la categoria o la subcategoria (o simplement una d’elles si voleu llistar
tots els esportistes d’un esport determinat). L’aplicatiu, després que premeu el botó
cercar, generarà un llistat amb els participants seleccionats.

Un cop fet això, podreu imprimir els llistats de jugadors/es (prement el botó Equips imprimir jugadors/es). No confondre el llistat d’equip amb el full d’equip (document
que es presentarà al tutor/a de joc en els partits de competició).

Pel que fa a les llicències, aquestes estaran incloses en el full d’equip, tot en el mateix
document. Hi haurà 2 fulls diferents:
Full d’equip amb els/les participants.
Full de tècnics/es, auxiliars i delegats/es.
Aquest full inclourà totes les llicències dels participants i les dades generals de l’equip o
grup. Es diferenciarà full de tècnics/es i delegats/des per tal que aquestes persones
puguin encarregar-se d’altres equips, grups o esportistes de forma individual.
En aquest full d’equip, només hi apareixeran els esportistes o entrenadors/delegats quan
aquesta llicència estigui tramitada. En cas d’estar preinscrita o validada, no apareixerà
al full d’equip i no podran participar en cap competició.

Es podrà liquidar les llicències via TPV. Un cop es faci el pagament, totes les llicències
liquidades passaran a estar tramitades i ja sortiran en el full d’equip, grup o tècnics/es,
delegats /des corresponent.

Albarans
Un cop validades les llicències, l’aplicatiu pot generar un albarà. En ell s’especifica el cost
de les llicències i les assegurances que heu seleccionat. Així sabrem el que heu de pagar.
Només es podrà generar un albarà d’aquelles llicències en estat validat, no preinscrit.
Un cop pagat l’import de l’albarà, quan aquest estigui en estat Facturat totes les
llicències incloses al llistat passaran a l’estat tramitat. Amb aquest pas, ja es podran
imprimir els fulls d’equip, grup col·lectiu i/o tècnics/delegats.
Podreu consultar a l’aplicatiu els albarans pagats, els pendents, els imports
corresponents i l’estat de les llicències dels vostres participants.

