
 

 

 

MANUAL PLAYOFF_EQUIPS 

Les Entitats participants a les competicions d’esports d’equip, (futbol 5, bàsquet, voleibol, 

futbol 7-11, handbol, hoquei patins i hoquei sala) hauran d’inscriure les dades dels 

equips. Trobareu la pestanya a l’aplicació. 

En cas de tenir equips creats d’altres cursos i voler-los renovar teniu l’opció Renovar 

equip. 

 

 

En cas de voler crear un Nou Equip: 

 

 

 



 

 

En aquesta nova pestanya haureu d’inscriure els vostres equips, és important que 

completeu totes les dades sol·licitades al formulari, hi ha camps obligatoris d’omplir. 

 
També s’ha de marcar la casella del número de plantilla, és pot marcar una de les 11 

opcions (del 1 al 8, Casa/Fora, o Indiferent.), s’ha de marcar una obligatòriament. 

S’acceptaran horaris a partir de les 18:00 els divendres i de les 9:00 els dissabtes amb 

un espai de 15 minuts per cada hora d’inici de partit (en punt, a i 15’, a i 30’ i a i 45’). 

En el cas que vulgueu posar altres horaris caldrà que envieu un escrit formal que haurà 

de ser acceptat pel CEEB. 

A l’hora de posar el terreny de joc cal que introduïu el CP i escolliu en el llistat la direcció 

correcte. En el cas que no hi figuri el terreny de joc cal que ens ho comuniqueu perquè 

puguem afegir la pista de joc corresponent. 

INSCRIURE L’EQUIP A LA FASE 

Per guardar la informació i apuntar-se a la competició s’ha de prémer el botó Desar i 

inscriure a una lliga.  



 

 

 

Al prémer sobre Desar i inscriure a una lliga, s’haurà de seleccionar la opció 

corresponent a la categoria i clicar a Desar. Desprès d’escollir la opció de la lliga les 

dades d’aquest equip no es podran modificar. 

 

Un cop feta la inscripció a la lliga d’un equip, la mateixa entitat podrà validar. 

 
Equip – Inscripcions Equip i Nou albarà per liquidar-lo per TPV. 

 

Per liquidar l’albarà d’inscripcions d’equip cal que us dirigiu a les pestanyes Facturació 

– Albarans Tots – Accions - Pagar, seleccionar l’albarà i pagar-lo per TPV. 

 

 



 

 

 

 

 

En el moment que els equips estiguin tramitats, aquests es bloquejaran i no es podran 

modificar. En el cas que es vulguin modificar dades de la inscripció de l’equip, amb 

l’estat validat, s’haurà d’enviar un correu a competicio@elconsell.cat 

mailto:competicio@elconsell.cat

