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PROTOCOL TRAMITACIÓ DE CANVIS - ADULTS 
Aplicació de gestió Playoff 

 

TRAMITACIÓ DE CANVIS  
La gestió de canvis de partits s’ha de fer directament des de l’aplicació de gestió. Un 

equip que vulgui sol·licitar un canvi haurà d’entrar a l’aplicació i enviar una sol·licitud a 

l’altre equip.  Tot i això es recomana que si l’altre coordinador no respon o és just de 

temps millor contactar amb el coordinador via telèfon o correu electrònic prèviament. 

 

Com s’ha de tramitar un canvi? 
Cal accedir a l’aplicació amb usuari i clau d’accés i clicar del menú principal 

Competició/ Esports Equip / Partits, clicar el partit i clicar Nou Ajornament i des d’allí 

enviar la proposta a l’altre equip, que podrà acceptar o no o fer-ne una de nova.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Des d’ajornaments es podran consultar totes les peticions i confirmacions.  

Els comunicats es visualitzen a dintre l’aplicació amb una icona d’un sobre a la part dreta 

superior. 

Un cop els dos equips s’han posat d’acord segons la normativa vigent de canvis 

automàticament el canvi queda confirmat, i així apareixerà al web del Consell Esportiu 

i al calendari de l’aplicació. Les propostes i acceptacions de canvis es reben a través de 

Comunicats des de dintre de l’aplicació. Automàticament el CET també rebrà un avís 

del canvi en qüestió. 

Els comunicats es visualitzen a dintre l’aplicació amb una icona d’un sobre a la part 

dreta superior. 

Si una sol·licitud de canvi fet, finalment no s’ha de fer cal que el coordinador que l’ha 

generat l’elimini des d’Ajornaments. 

Des d’ajornaments es podran consultar totes les peticions i confirmacions. 

El canvi es considerarà efectivament tramitat, una vegada el partit surt actualitzat a 

l’aplicació informàtica i al web del CET. Els equips rebran el comunicat de confirmació a 

l’aplicació. 
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Normativa del canvis 

- Els partits no es poden quedar sense data, en el moment de l’ajornament 

sempre se n’haurà d’acordar una de nova. 

- Necessitat de conformitat expressa de l’equip contrari en tots els casos, 

excepte un canvi general d’horari o d’instal·lació, en aquest cas cal contactar 

directament amb el Consell Esportiu (aquest tipus de canvi el tramita 

directament el Consell i n’informa als altres equips implicats donat que no 

requereixen conformitat de l’equip contrari) 

- La data límit per fixar un partit serà la data de l’última jornada (diumenge 

màxim) 

- Els canvis han d’estar confirmats per tots dos equips com a màxim el dimarts 
anterior a la celebració del partit fins a les 12 h. S’ha de tenir en compte que 

en els partits que es juguin entre setmana, el canvi s’ha de formalitzar el 

dimarts de la setmana anterior, tenint en compte que les designacions arbitrals 

es realitzen de dijous a dijous previ a la jornada. Fora d’aquests terminis 

l’aplicació no permetrà realitzar cap canvi. 

- En cas que les condicions climatològiques objectivament impedeixin la 

celebració d’un partit, s’ haurà d’acordar nova data entre els dos equips i ho 

hauran de notificar amb un correu electrònic al Consell Esportiu. 

 


