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1. Sol·licita la contrasenya





Entra a lligues.cerclesabadelles.cat des del teu navegador d’internet. Sol·licita
la contrasenya a la pàgina principal fent clic en les tres barres horitzontals de la
part superior dreta.
Posteriorment, fes clic en Iniciar sesión
Fes clic a l’enllaç Olvidé mi contraseña



Introdueix l’e-mail amb el qual t’has registrat a la
lliga. En cas que no ens hagis donat el teu e-mail en el
full d’inscripció, utilitzarem el que tenim a la base de
dades del Cercle Sabadellès 1856



Si l’e-mail coincideix amb la nostra base de dades, es
mostrarà el següent missatge.



Revisa el teu e-mail i obre el correu “Recuperar la contraseña de acceso”. Fes
clic en el botó de restablir la contrasenya i introdueix una nova.
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2. Descarrega l’app de les Lligues del Cercle
Entra a Google Play o a
App Store i descarrega’t
l’app de les Lligues.
Busca “Torneos y ligas
de Cercle Sabadellès
1856” i fes clic a
instal·lar.

App per Android

App per iOS

3. Inicia sessió
Obra l’app i inicia la teva sessió amb l’e-mail amb el que et vas inscriu-re a la lliga.
NOTA: L’aplicació Torneos y ligas de Cercle Sabadellès 1856 està allotjada a
Xporty.com, les teves dades seran emmagatzemades a la base de dades de Xporty. Si ja
estàs registrat a Xporty, pots accedir a l’app a les Lligues del Cercle Sabadellès amb el
compte de Xporty.

4. Activa el teu compte
Si veus aquest missatge és el compte no està activat.
Fes clic en el botó de reenviar activación i revisa el teu
correu electrònic. En cas d’alguna errada en el correu
(que no coincideixi amb el que surt en pantalla) o no és
el correu que vols registrar, fes clic en el botó Cambiar
email.

Fes clic a l’enllaç que apareix a l’e-mail per activar el
teu compte.
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5. Els meus tornejos
Accedeix a Mis Torneos des del Menú > Mis Torneos >
Lliga de Pàdel / Lliga de Tennis per veure la informació de
la lliga, gestionar els partits, resultats, classificació, etc.

6. Calendari de partits
Un cop accedeixis a la Lliga, dirigeix-te a Menú > Calendari i podràs accedir als
partits de la teva fase.

7. Introdueix la data o carregar resultat del partit
Entra a la lliga de tennis/pàdel i un cop allà accedeix a CALENDARI > GRUP “X” i
fes clic a la icona > que tens a la dreta del partit que vols modificar.
Per introduir la data del partit o introduir el resultat, clica en CARGAR
RESULTADO. Introdueix la data del partit i fes clic en GUARDAR CAMBIOS. Per
carregar el resultat, introdueix el resultat, selecciona l’estat de partit en el
desplegable com a PARTIDO FINALIZADO i fes clic en GUARDAR CAMBIOS.
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8. Validació del resultat
Un vegada que una de les dues parelles introdueix el resultat en el partit, tots els
jugadors del partit rebran una notificació a l’app i al correu electrònic amb el
resultat i l’opció de validar-lo.
Per tal que el resultat sigui visible a la classificació ha d’estar validat per qualsevol
dels jugadors de les parts contraries.
Per validar el resultat, entra en el partit i fes clic en el botó VALIDAR RESULTADO.

Notificació a l’app/web:

Notificació per email:

Modificar resultat
En el cas que el resultat no sigui correcte, fes
clic en el botó MODIFICAR RESULTADO.
El nou resultat haurà de ser validad per algún
dels jugadors contraris.
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