Sistema d’inscripcions al INTERCAMPS SÈNIOR per la temporada 2017/2018

Aquesta temporada 2017/2018 i de la mateixa forma que en anys anteriors, les inscripcions a la prova INTERCAMPS SÈNIOR es
podran realitzar de 3 formes diferents segons es desprèn del Reglament de la competició:




Per email a l’adreça intercamps@pitch.cat o info@pitch.cat indicant els números de llicència dels 8 jugadors participants.
Per Fax al 93 412 16 79 indicant clarament INTERCAMPS SÈNIOR i els números de llicència dels 8 jugadors participants.
Amb el mòdul d’inscripcions on-line de l’Associació Catalana de Pitch and Putt a la plana web www.pitch.cat per als
capitans registrats a la mateixa i que hagin comunicat que actuen com a capitans de l’equip. A continuació es detallen les
instruccions per a realitzar les inscripcions online:

Recordem que el termini màxim per a realitzar les inscripcions dels jugadors de cada equip
és el DIUMENGE ANTERIOR a cada prova.

1- Els capitans de cada equip hauran d’estar registrats a la plana web i accedir a l’apartat de “LOGIN”
amb la seva llicència i la seva clau.

2- Un cop connectats a la seva zona personal, s’ha d’accedir a l’apartat de “Inscripcions on-line”

3- Apareixeran totes les competicions que tenen les inscripcions on-line habilitades, i s’ha d’escollir
aquella a la que juga l’equip que es vol inscriure.

4- A continuació s’han d’omplir els jugadors participants amb el quadre desplegable i clicar a “Enviar Inscripció”
un cop relacionats tots els jugadors.

5-

Cal destacar que els primers jugadors apareguts són els membres de l’equip i després de la llegenda:
“--- d’altres equips---“ apareixen els jugadors d’altres equips del mateix camp, dels quals es poden
escollir un màxim de 4 jugadors per jornada segons Reglament.

6- Finalment per registrar l’inscripció i un cop enviada l’inscripció, el sistema ens informarà de tots els jugadors
seleccionats i ens demanarà confirmar aquesta inscripció clicant a “Enviar Inscripció” per finalitzar el procés. Si no
es confirma aquest pas, no es registrarà l’alineació de l’equip.

Per a qualsevol problema amb el procés o afegir jugadors es pot contactar amb la Secretaria ACPP al telèfon 93 342 42 49 o per
email a intercamps@pitch.cat o info@pitch.cat
Aprofitem per informar-vos que a la web www.pitch.cat s’ha habilitat un apartat SÈNIOR per tal de recollir totes les informacions
relacionades amb aquesta competició INTERCAMPS SÈNIOR tal com Horaris, Inscripcions, Classificacions,... Aquest apartat SÈNIOR
és accesible des del menú superior de la plana web o des del mapa web del final de mateixa plana web.

També hi ha un accés ràpid més visual a les últimes noticies des de la portada de la web www.pitch.cat

