Implementació de l’IP Code
Ens agradaria informar-vos de la implementació del codi IP l'1 d'abril de 2022.Tal com
vam informar en les reunions dels darrers Campionats del Món i d'Europa sobre la
implementació del Codi IP d'enguany, després de preparar el programari adequat, us
volem informar que a partir de l'1 d'abril tots els jugadors que participen en els
tornejos inscrits al calendari oficial ha d'estar en possessió del codi IP actual.

Que és l’IP Code?
L'IP Code (International Players Code) és el codi que identifica tots els jugadors com a
membres jugadors d'IFBT. Permet als jugadors participar en els tornejos inscrits al
calendari de la Volta Internacional, i en el desenvolupament del Comitè Esportiu.
Els Socis Jugadors pagaran una quota anual reduïda que es pot pagar en línia.

Com puc saber si tinc un IP Code?
Si heu jugat a un torneig oficial IFBT els darrers anys, ja teniu un codi IP.
– Ves al menú principal, seleccioneu IP Code >> Cerca IP Code.

– Introduïu el vostre nom i, si existeix, apareixerà el Codi IP, Nom i País i País de
residència.

Com puc pagar el meu codi IP actual?
Atenció: Si sou resident a Catalunya no us apareixerà l’opció de pagament online,
La UCEC – Unió dels Consells Esportius de Catalunya (és el Membre IFBT a Catalunya i
gestiona l’IP Codi)
Podeu entrar a través de l'enllaç del menú superior Login IP Code i triar quina de les
tres opcions és la vostra:
1- Jugadors que tinguin un codi IP i tinguin un compte registrat
2- Jugadors que tinguin un codi IP i no tinguin encara un compte registrat
3- Jugadors que participen per primera vegada en un torneig oficial IFBT

1- Jugadors que tinguin un codi IP i tinguin un compte registrat
Els jugadors han d’introduint el nom d'usuari (correu electrònic) i la contrasenya

2- Jugadors que tinguin un codi IP i no tinguin encara un compte registrat
Introduïu el vostre codi IP i apareixerà la informació principal, afegiu la residència del
país, el correu electrònic i la contrasenya

- El jugador rebrà un correu electrònic que cal confirmar fent clic a l'enllaç inclòs.

3- Jugadors que participen per primera vegada en un torneig oficial IFBT
- Ompliu totes les dades sol·licitades

- El jugador rebrà un correu electrònic que cal confirmar fent clic a l'enllaç inclòs.

Activar IPCode
Quan participeu per primera vegada en un torneig IFBT, heu d’activar el vostre IPCode,
premeu Generate IPCode.

Inscripció als Tornejos
Alguns tornejos com el Campionat Mundial es poden registrar des del vostre perfil.
Premeu sobre el botó Registration Tournaments, seleccioneu el vostre torneig i entreu
les inscripcions.

Editar el teu Perfil
Si voleu afegir el vostre propi perfil, podeu afegir tota la informació
- Click sobre el botó verd “edit”
- Ompliu el seu perfil, carregueu el fitxer d'imatge, accepteu la casella de selecció
“autoritzar la publicació de les seves dades” i després click el botó verd “Update”

Informació Addicional
Trobareu la informació addicional Menú principal >> IP Code

La condició de Socis Jugadors permet la participació en esdeveniments esportius i
culturals organitzats dins de l'entorn IFBT.
Els Socis Jugadors poden participar en totes les activitats, Comissions, i en els nous
òrgans que es creïn en el futur, i que figurin als Estatuts o Règim Intern.
Els Socis Jugadors poden constituir una Comissió Esportiva que serà l'únic òrgan de
comunicació entre els esportistes i la Comissió Executiva per als aspectes que els
afectin.

