PROTOCOL TRAMITACIÓ DE CANVIS - JEEC
Aplicació de gestió Playoff
TRAMITACIÓ DE CANVIS
La gestió de canvis de partits s’ha de fer directament des de l’aplicació de gestió. Una
entitat que vulgui sol·licitar un canvi haurà d’entrar a l’aplicació i enviar una sol·licitud
a l’altra entitat.
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.

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 canvis que no estiguin en estat ‘Confirmat’ no es faran efectius
i no tindran cap tipus de validesa, s’esborraran de l’aplicació un cop passat el termini.
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.

Quan l’entitat jugui com a local podrà modificar l’hora de joc sense necessitat de
conformitat de l’altra entitat, sempre i quan es faci amb més de 9 dies d’antelació. En
aquest cas no ho ha de fer des d’ajornaments sinó des de Competició / Esports Equip /
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Horaris. Aquest canvi es notifica a través d’un correu electrònic a l’altra entitat i un
comunicat de l’aplicació.
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.
- Per fer un canvi general d’horari o d’instal·lació cal contactar directament amb el
Consell Esportiu (aquest tipus de canvi el tramita directament el Consell i n’informa a
les altres entitats implicades donat que no requereix conformitat).
- Els canvis de la jornada vigent han d’estar confirmats per tots dos equips com a màxim
el dimarts anterior a la celebració del partit fins a les 12:00h. Fora d’aquest termini
l’aplicació no permetrà realitzar cap canvi. Una jornada engloba des de divendres
d’aquella setmana fins dijous posterior.
- La data límit per fixar un partit serà la data de l’última jornada (diumenge màxim)
- Necessitat de conformitat expressa de l’equip contrari, en els casos indicats.
- En cas que les condicions climatològiques objectivament impedeixin la celebració d’un
partit, serà necessària la presència dels entrenadors o delegats amb les corresponents
llicències, els quals hauran de fixar nova data i hora de celebració que hauran de
notificar tots dos equips amb un correu electrònic al Consell Esportiu.
- En el cas de sol·licitud de canvis de partits que es fixin entre setmana, es carregaran les
dietes respectives segons tarifes federatives.
- Els equips, una vegada publicats els calendaris corresponents, tindran un termini de 7
dies per a procedir a comunicar els canvis puntuals a través de l’aplicació, sense cap
cost afegit. Aquest punt no es contempla amb els canvis generals.
- Es demana a les entitats que tinguin en compte racionalitzar els horaris dels seus
partits per tal de facilitar la presència del menor nombre d’àrbitres a la mateixa seu.
- El canvi es considerarà efectivament tramitat, una vegada el partit surt actualitzat a
l’aplicació informàtica i al web del CET. Els equips rebran un comunicat de confirmació
a l’aplicació.
Horaris ajornament de partits

Els horaris oficials d’inici de partits ajornats establerts per a les competicions
comarcals són:
• Dies feiners, de 17:45 a 19:30h (carregant dietes)
• Dissabtes, de 9:15 a 13:00h i de 16:00 a 19:00h
• Diumenges, de 9:15 a 13:00h
Els partits que se celebrin successivament en una mateixa instal·lació han de tenir
obligatòriament una diferència d’hora d’inici d’almenys una hora i quinze minuts. El
CET es reserva la facultat de proposar horaris alternatius de partits per racionalitzar la
coordinació de la designació arbitral. El comitè organitzador té la facultat de fixar un
partit amb les dates que es consideri adient pel bon funcionament de la competició.
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Quadre de canvis

MOTIU DE LA MODIFICACIÓ
Modificació de data

TERMINI RECEPCIÓ

Abans dels 9 dies
Dins dels 9 dies
Modificació d’horari
Abans dels 9 dies
Dins dels 9 dies
Modificació de camp
Abans dels 9 dies
Dins dels 9 dies
Modificació general de calendari —
*quan sigui l’entitat local qui realitza el canvi.

CONFIRMACIÓ
CONTRARI
Necessària
Necessària
No*
Necessària
No
No
No

IMPORT
Gratuït
14,45€
Gratuït
14,45€
Gratuït
14,45€
25,25 €
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