
 

   

  

 
 
  
 
 

 
La participació d’esportistes en la categoria immediatament superior, serà possible 

amb la presentació de sol·licitud al Comitè organitzador de les fases local/comarcal del 

document d’autorització signat per la família de l’esportista.  

 

o Document sol·licitud categoria superior 

Aquestes autoritzacions no cal enviar-les per mail, sinó que l’Entitat o l’Ajuntament 
corresponent les haurà de penjar a la fitxa del participant des del programa PlayOff.  

Per fer-ho, cal buscar l’esportista al llistat de participants, accedir a la seva pàgina de 
dades i adjuntar el full escanejat fent servir l’apartat “Documents adjunts del 
participant” que trobareu a la part inferior de la pantalla. (Imatge adjunta) 

 

Un cop adjuntat, per desar-ho correctament, caldrà seleccionar el “Tipus d’adjunt”:  
Autorització de categories superiors. 
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https://cebllob.cat/wp-content/uploads/2022/01/solicitud_categoria_superior-1.doc
https://cebllob.cat/wp-content/uploads/2022/01/solicitud_categoria_superior-1.doc


 

   

 

Finalment, caldrà “Desar”, clicant al botó verd de la part superior de la pàgina de 
l’esportista: 

 

 

De la mateixa manera, la participació d’esportistes en la categoria immediatament 

inferior, serà possible amb la presentació de sol·licitud al Comitè organitzador de les 

fases local/comarcal del document d’autorització signat per la família de l’esportista 

sempre que es doni alguna d’aquestes dues situacions: 

 

o Alumnat que hagi repetit un sol curs escolar. 

La participació en jornades local/comarcal en categories inferiors a la 

corresponent per any de naixement implica que l’equip, estarà participant 

sense drets de classificació a àmbits supracomarcals. 

 

o Document sol·licitud categoria inferior (Alumne/a repetidor/a) 

 
 
o Esportistes amb patologies especials. Cal presentar sol·licitud 

acompanyada del corresponent certificat mèdic, adreçada al Comitè 

organitzador de les fases local/comarcal. 

 

o Document sol·licitud categoria inferior (NEE) 

Aquests documents caldrà adjuntar-los de la mateixa manera que els de categoria 

superior a la pàgina de l’esportista, a través de Playoff. 

El termini per adjuntar documentació serà cada dimecres a les 12h. Fins aquest 

termini, es revisaran setmanalment els participants amb documents adjunts i es 

crearan les llicències que tinguin el full d’autorització correctament omplert. Tota 

sol·licitud adjuntada passat aquest termini, no s’autoritzarà fins el dimecres següent i 

per tant, aquell/a esportista no tindrà la llicència vigent fins la setmana següent. Fins 

que la llicència no sigui vigent, aquell esportista no podrà competir 

https://cebllob.cat/wp-content/uploads/2022/01/solicitud_categoria_inferior_repetidors.doc
https://cebllob.cat/wp-content/uploads/2022/01/solicitud_categoria_inferior_patologies.doc
https://cebllob.cat/wp-content/uploads/2022/01/solicitud_categoria_inferior_patologies.doc

