PROGRAMA INFORMÀTIC ZÈNIT
Què és?

ZÈNIT és un programa informàtic creat per la UCEC confeccionat únicament i exclusivament
pels seus associats, els consell esportius.

Objectius principals

Facilitar, nitjançant uns codis d’accés proporcionats pels mateixos Consells Esportius, la
participació directa de les seves entitats, clubs...

Base de dades

Pels Consell Esportius ofereix l’establiment de consultes i estadístiques. La confecció dels
documents pertinents per assegurar tots els participants o d’altres sistemes per cobrir totes les
actuacions dels Consells Esportius: JEEC, PCEE, EXTRALLEURE, entre d’altres. La realització dels
carnets d’esportista i personal tècnic dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.

Per les entitats, escoles, clubs, i previ lliurament per part del Consell Esportiu d’un codi per
accedir a ZÈNIT, facilita la introducció de les dades de tots els esportistes. La distribució, pel
propi responsable de l’entitat, dels esportistes en els diferents equips representatius i
participants en les activitats del Consells Esportius.

Cal destacar que ZÈNIT no permet que cap esportista que no estigui assegurat prèviament
pugui inscriure’s en cap activitat organitzada pel Consell Esportiu. Aquesta és una permissa
considerada de vital importància per part de la UCEC per evitar possibles problemes als
Consells Esportius.

Que li cal a l’entitat, escola, club per poder entrar dins el programa ZÈNIT
Haureu de comunicar al Consell Esportiu de l’Alt Penedès la vostra participació als Jocs Escolars
o simplement que teniu infants fent extraescolars Hi ha dues opcions: 1r. PER EQUIPS
PARTICIPANTS JESPE, des de la web rebreu un correu amb tota la informació i contrasenya per
donar d’alta el vostre equip (es facilitarà un dossier de com realitzar la inscripció) 2n. ESPORTS
INDIVIDUALS o EXTRALLEURE, full d’inscripció en format paper, on es demanen varies dades de
contacte de l’entitat, club, escola... enviant per mail: jespe@jespe.org o a les mateixes oficines
del Consell.
En pocs dies, rebreu per correu electrònic (serà a través del que hàgiu facilitat en la inscripció)
un codi d’accés i que serà personal i intransferible per a vosaltres. Amb aquest codi podreu
accedir al programa ZÈNIT: https://zenit.ucec.cat

Una vegada dins el programa, el primer pas serà entrar les dades dels participants i/o
esportistes clicant a “+ Afegir participant” el botó verd ubicat a la dreta de la pantalla.
Recordeu que hi ha certes dades obligatòries, i que si no les poseu, cada vegada que ho
guardeu se us anirà recordant amb un icona al mig de la pantalla de les dades obligatòries que
us falten afegir.

Un punt també molt important, és que ha cada esportista se li ha d’assignar: en quin programa
el voleu incloure, quin esport i equip (pàg. posterior hi ha com donar d’alta l’equip). Per
exemple, un jugador que participarà en una lliga anirà dins el programa de JEEC, si són
activitats per a majors de 18 anys, serà LLEURE, etc...

Molt important, és obligatori la foto (digital) per imprimir els carnets dels esportistes

Una vegada tingueu totes les dades introduïdes i la foto si escau, clicar botó verd “enviar”. Des
del Consell s’enviaran totes aquestes dades per validar i confirmar.

Aquestes són les dades que haureu d’incloure per tal de formar els equips. El nom podreu
posar per exemple: EEM “nom entitat” (A), EEM “nom entitat” (B) i o simplement el nom club,
entitat o escola.

Una vegada fet aquest pas, podreu formar els equips clicant dins Opcions “afegir participants”

Seleccionar els jugadors/es del seu equip corresponen i “enviar”

Hi ha l’opció d’incloure dades del camp de joc, aquí hi ha un exemple de les dades que podeu
incloure i també dades de les persones de contactes del l’entitat com un delegat, coordinador
o entrenador. Recordeu que els estèrics vermells són dades obligatòries que haureu d’incloure.

També podreu fer consultes, per esports, per categories, ...

