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COM IMPRIMIR LLICÈNCIES I LLISTAT D’ESPORTISTES 
 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 
 
 
ESPORTS D’EQUIP 
 
D’acord amb el protocol establert per la UCEC en quant a la COVID-19, les entitats 

esportives que participen en les competicions dels JEEC, hauran de presentar als 

partits: llicència de cada esportista i entrenadors i llistat actualitzat de la relació de 

jugadors (identifica el grup estable que estableix el protocol COVID-19). Tant les 

llicències com el llistat s’han d’imprimir des de l’aplicació de gestió de PlayOff del Consell 

Esportiu. 

Impressió de les llicències: 

 
Un cop les llicències estan Tramitades, caldrà validar l’equip (des “d’equips” cal marcar-

lo i clicar “Validar”) i l’aplicació permetrà imprimir un document des de l’apartat 

LLICÈNCIES – clicant al botó IMPRIMIR/IMPRIMIR LLICÈNCIES. Es generà un 

document que s’ha d’imprimir en un full. Aquest full serà l’acreditació que el 

coordinador o jugadors han de presentar a l’àrbitre. Cal indicar a l’àrbitre els jugadors 

presents al partit. 

 
Impressió llistat relació jugadors: 

 

Juntament amb les llicències dels jugadors, cal aportar als partits, la relació dels 

jugadors de l’equip. 

Les dades que han de sortir al llistat són: NOM I COGNOMS, DATA DE NAIXEMENT, 

CATEGORIA, SUBCATEGORIA I TIPUS (en aquesta pantalla hi ha una icona que us 

permet visualitzar o no els diferents conceptes). Per imprimir el full cal accedir des de 

l’aplicació a Equips/Tots i clicar l’equip que apareix i clicar Imprimir/Imprimir. 

Aquest llistat cal presentar-lo a cada partit i actualitzar-lo en cas que hi hagi una nova 

incorporació (tenint en compte el període d’estabilització del grup). 
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ESPORTS INDIVIDUALS 
 
D’acord amb el protocol establert per la UCEC en quant a la COVID-19, les entitats 

esportives que participen en les competicions i activitats dels JEEC d’esports 

individuals, hauran de presentar el llistat actualitzat de la relació de participants en la 

competició o l’activitat, que defineix el grup estable.  Aquest llistat s’ha d’imprimir des 

de l’aplicació de gestió de PlayOff del Consell Esportiu. 

En les fases territorials, a banda de llistat dels esportistes, caldrà presentar la llicència 

impresa. 

 

Impressió llistat esportistes: 

 

Per imprimir el full cal accedir des de l’aplicació a Competició/Inscripcions Indivuals i 

filtrar segons l’activitat de la que es vol obtenir el llistat. Si és modalitat conjunts cal 

anar a Competició/Inscripcions Grups. 

Aquest llistat cal presentar-lo i actualitzar-lo en cas que hi hagi una nova incorporació 

(tenint en compte el període d’estabilització del grup). 

Impressió de les llicències: 

 
Un cop les llicències estan Tramitades l’aplicació permetrà imprimir un document des 

de l’apartat LLICÈNCIES – clicant al botó IMPRIMIR/IMPRIMIR LLICÈNCIES. Es generà 

un document que s’ha d’imprimir en un full. Aquest full serà l’acreditació que el 

coordinador i/o entrenador ha de presentar.  
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