MANUAL PLAYOFF - COMPETICIÓ
Calendaris
Els calendaris provisionals s’han de sol·licitar
competicio@elconsell.cat en el període establert.

per

correu

electrònic

a

Els calendaris definitius es poden obtenir seleccionant la pestanya Competició – Grups.

Dins la pestanya, s’ha de seleccionar els equips que voleu el calendari i donar al botó
“Imprimir – Imprimir Calendari”.

Ajornaments
A) Ajornaments sense confirmació de l’altre entitat
Una entitat podrà modificar qualsevol partit com a LOCAL 15 dies abans del dia i hora
del partit amb la voluntat de facilitar a totes les entitats la distribució de les seves pistes
de joc en jornades de competició.
Entenem doncs que d’aquesta manera totes les entitats podran organitzar amb més
facilitat les seves instal·lacions.
1. Entreu al vostre aplicatiu informàtic.

2. Cliqueu a Competició – Horaris (com s’indica a la fotografia) i accedireu al menú
de tots els partits que teniu de la vostra entitat.

3. Seleccioneu o filtreu el partit que us interessi i premeu Editar horari.

4. Quan entreu al menú del partit seleccionat, us permetrà modificar:
- Dia del partit: ha de ser el divendres o dissabte en horari de la jornada.
- Horari del partit: de 18h a 23h.
- Pista de joc: es pot modificar la instal·lació esportiva en cas que ho necessiteu.

5. Quan tingueu tota la informació del partit seleccionat com desitgeu, premeu
NOTIFICAR HORARI.
En aquest instant es canviarà automàticament l’horari del partit.

*Recomanem que reviseu totes les jornades per tal que no hi hagi partits a la
mateixa hora i pista.

B) Ajornaments amb confirmació de l’altre entitat
Una entitat podrà sol·licitar un ajornament o modificació de l’horari de qualsevol partit a
una altra entitat per la seva confirmació si és amb menys de 15 dies del dia i hora del
partit inicialment establert.
Per sol·licitar-ho s’ha de seleccionar la pestanya Competició – Partits.

Dins d’aquesta pestanya, s’ha de buscar el partit corresponent.

En el cas dels partits sense data s’ha de trobar deixant en blanc el filtre de dates.

Un cop seleccionat el partit s’ha de prémer Accions – Nou Ajornament.

