INSCRIPCIÓ, TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES I ASSEGURANÇA ESPORTIVA
D’HANDBOL PLATJA 2017
Per a realitzar la inscripció al Campionat de Catalunya d’Handbol Platja cal que
ens retorneu degudament omplert el Full d’Afiliació amb les dades del club al
que pertany l’equip a llicencies@fchandbol.com .
Per a aquells equips que no pertanyen a cap registrat al Registre d’Entitats del
Consell Català de l’Esport, cal que s’enviï el Full d’Afiliació omplint totes les
dades i en el nom del club posar HBP2017 – “nom de l’equip”.
Un cop es rebi l’afiliació es donarà d’alta a l’aplicació informàtica i s’enviarà el
nom de l’usuari i contrasenya per poder començar els tràmits d’inscripció per
als clubs nous
Per a aquells equips que formin part d’un club ja afiliats en temporades
anteriors, se’ls activarà el mateix usuari i contrasenya.
PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ D’EQUIP
Entrar al web de la http://fchandbol.cat/ i clicar a l’apartat “Accés Clubs” i
introduir l’usuari i contrasenya i omplir els camps seguint les instruccions que
us detallem:
 Clicar la pestanya “Equips” i després en el botó “Nou equip”.
 NOM:
- Nom del vostre equip
 CLUB: per defecte apareixerà el nom del club i no es podrà modificar.
 MODALITAT:
- “Handbol Platja”
 CATEGORIA:
- “Absoluta” (jugadors juvenils i sèniors)
- “Base” (jugadors infantils i cadets).
 SUBCATEGORIA:
- “HBPF-Campionat de Catalunya Handbol Platja Femení” per
equips únicament de noies
- “HBPMX-Campionat de Catalunya Handbol Platja MasculíMixte” per equips únicament de nois o mixtes.
- “HBPF-RFEBM”- Competicions Hb Platja d’àmbit estatal
Femení” per equips que participin a competicions organitzades
per la RFEBM únicament de noies.
- “HBPMX-RFEBM” – Competicions Hb Platja d’àmbit estatal
Masculí-Mixte” per equips que participin a competicions
organitzades per la RFEBM de nois o mixtes.
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Cal omplir tots els camps obligatoris (marcats amb asterisc vermell “*”) i desar
les dades sense inscriure a una competició (veure imatge).

Un cop s’hagi creat l’equip correctament es podrà iniciar el procés per tramitar
les llicències dels i les esportistes corresponents i assignar-los a l’equip
d’Handbol Platja.

TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES
Entrar a la plana web handbol.playoffinformatica.com amb el vostre usuari i
contrasenya i omplir els camps seguint les següents instruccions:
 Clicar la pestanya de “Federats”
 Cercar l’esportista fent servir el filtre.
- Si ja ha format part del club, obrir la seva fitxa personal.
- En cas contrari, clicar “NOU FEDERAT” i cercar amb DNI i data
de naixement.
 Un cop oberta la fitxa del federat, omplir o actualitzar totes les dades i
penjar o actualitzar la fotografia de l’esportista.
 Anar a l’apartat “Llicències del Federat” (situat a la part baixa de la
pantalla).
 Clicar el botó “NOVA LLICÈNCIA”.
 Escollir el TIPUS DE LLICÈNCIA:
- Jugador/a
- Oficial/tècnic
 EQUIP:
- Buscar al desplegable el nom de l’equip d’Handbol Platja del que
es vol tramitar la llicència.
 NÚMERO COL·LEGIAT METGE:
- Introduir el número de col·legiat metge que ha realitzat la revisió
mèdica de l’esportista.
 VIGÈNCIA DE LA LLICÈNCIA :
- Cal que triar “1 temporada”.
Un cop finalitzat aquest procediment fer clic al botó verd “Desar” (veure
imatge).
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Un cop desada, la llicència es registra en estat “Preinscrita”.
-

El procés d’inscripció per a les llicències d’handbol platja
començarà el 16 de maig de 2107, atès que cal esperar el termini
fixat a la circular núm. 199 de data 02/05/17.

SISTEMA DE PAGAMENT DE LES LLICÈNCIES
Un cop preinscrites des de la FCH es generarà un albarà amb els imports de la
taxa d’expedició de llicència (3,40€ per llicència) i de l’assegurança esportiva
(12,00€ per llicència) per als esportistes que no tinguin l’assegurança d’handbol
pista, segons circular núm. 199 de data 02/05/17.
Cada dimarts i dijous cap a les 11:00 hores es facturaran les llicències que hi
hagi tramitades fins aleshores. I és sobre aquesta factura que s’haurà de fer el
pagament de les llicències. (Aquest sistema canvia respecte la temporada
passada que el pagament era sobre l’albarà)
En l’apartat de Factures de l’aplicació informàtica, al seleccionar l’any 2017 es
podrà veure el núm. de factura i l’import.
Un cop es tingui el número de factura i l’import total d’aquest, caldrà fer una
transferència al següent compte de la FCH indicant HBP + núm. factura/es +
club:
ES90 0081 0181 13 0001298333
i enviar el comprovant de pagament de la transferència a l’adreça de correu
electrònic llicencies@fchandbol.com abans del dimecres de la setmana del
torneig on es vol participar.
S’ha de tenir present que el termini per comunicar a l’assegurança esportiva és
el dimecres abans de cada torneig pel que preguem que ho tingueu present.
Un cop la FCH tingui còpia de la transferència efectuada, les llicències
passaran a estat Tramitada, i en aquest moment ja es podran imprimir.
També, hem enviat una circular als clubs en relació a la possibilitat d’utilitzar
assegurança d’handbol pista per la d’handbol platja, a no ser que els clubs
propietaris de la primera assegurança esportiva (handbol pista) ho deneguin.
Cal que reviseu atentament el contingut d’aquesta circular.
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PARTICIPACIÓ EN UN TORNEIG D’HANDBOL PLATJA
Un cop les llicències es troben en estat “Tramitades” i es poden imprimir, ja es
poden inscriure a un torneig.
Per a realitzar la inscripció, caldrà seguir el procediment que determini
l’organització de cada torneig, enviant el llistat d’inscripció i fent efectiu l’import
de la inscripció, no intervenint en aquest aspecte la FCH.
ATENCIÓ! La reglamentació permet que un jugador participi en diferents
equips en diferents tornejos. Informem que només es tramitarà una llicència en
el primer equip que s’inscrigui. Aquesta llicència li servirà per participar amb
altres equips, sempre i quan aparegui inscrit en la inscripció al torneig.
ASSEGURANÇA ESPORTIVA D’HANDBOL PLATJA
Com s’ha comunicat anteriorment per circular, els jugadors d’handbol platja que
tenien tramitada la llicència d’handbol la temporada 2016/2017, si el seu club
no ha comunicat el contrari, els servirà la mateixa assegurança esportiva.
Per als nous esportistes, després d’haver sondejat el mercat assegurador,
sol·licitant una prima raonable i assequible, la millor oferta és la de Mutua
General de Catalunya (MGD mutua), per un import de 12,00€.
La prestació d’aquesta pòlissa s’ajusten al període d’1 de juny fins a 15 d’agost
de 2017, cobrint només les competicions (no els entrenaments), essent les
condicions d’aquesta pòlissa similars a les que contracten la resta de
Federacions Territorials que organitzen handbol platja.
Tingueu present sobretot que el parte d’accident, protocol i centres concertats
d’aquesta pòlissa són diferents dels de l’assegurança d’handbol pista amb
Santa Lucía.
Adjuntem la pòlissa d’accident juntament amb el parte d’accident d’aquesta
pòlissa de MGD mutua
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