
 
 

 
 

INSCRICIÓN EQUIPOS TEMPADA 2020-2021 
 

Xa está aberto o prazo de inscrición dos equipos para a tempada 2020-21 en todas as categorías. 

Os clubs xa teñen creados na tempada 2020/2021 os equipos que participaron na tempada anterior. 

Para a creación dun novo equipo é o mesmo procedemento, soamente que no punto nº 1 Equipos alta, teñen que 
pinchar en crear equipo e cubrir todos os datos. 

Recordar aos clubs como teñen que inscribir aos equipos: 

Poñer no seu navegador o seguinte enlace: 

https://hub.misquad.es/misquad-balonmano/ 

 

 

Na pantalla que aparece a continuación deberán identificarse co email co que se rexistrou e a clave: 

 

 

 

 

 

Identificarse co 
email e a clave 

Pinchar en  
Clubs-Área privada 



 
 

 

Nº 1 EQUIPOS ALTA: por defecto aparecen os equipos da tempada anterior, si desexan modificar algún dato, deben 
pinchar en editar equipo de cada categoría que desexen modificar.  

 

Ao pinchar en editar equipo aparecerá o seguinte cadro, no cal poderán modificar os datos que aparecen en amarelo 
(nome comercial, tfno. contacto, email, responsable equipo, filialidad, terreo de xogo, e a1ª e 2ª  equipación de xogo do 
xogador e do porteiro. Ao finalizar deberá gardar as modificacións efectuadas 

      

Editar Equipo 

Gardar as 
modificacións 



 
 

 

Nº 2 EQUIPOS INSCRIPCIÓN COMPETICIÓNS. Aquí inscribirán os equipos nas competicións nas que desexen 
participar. A inscrición so poderá facerse nas datas na que estea aberta. 

 

 

 

Nº 3 PLANTILLA. COMPRA LICENCIAS. Aquí poden comprarse o número de licenzas de xogadores que desexen, son a 
custe 0 € . O equipo para o que vaian a mercar as licenzas aparecerá en azul. Ademais das licenzas de adestrador, axudante 
adestrador, oficiais, etc. Despois en cada unha delas deben pinchar en “engadir ao carrito”. Para finalizar, deben confirmar 
a comprar. 

Pasos a seguir: 

 

2.-Seleccionar o nº de licenzas 
que desexa comprar 

3. Pinchar en 
añadir ao carrito 

4. Confirmar comprar 

1.-Equipo para o que se fai a compra. de licenzas 

Pinchar para ver as competicións nas 
que se pode inscribir nesa categoría 



 
 

 

 

Nº 4 PLANTILLA FICHAXES: Xogadores. No apartado asignación porase o DNI do xogador/a que se vaia a fichar. 
Deberán subir o certificado médico obrigatorio e a autorización para categoría superior de selo caso. 

 

 

 

STAFF TÉCNICO: Para inscribir ao staff é igual que os xogadores. Ademais o Staff Técnico ten que subir no seu 
Misquad persoal o certificado de delitos sexuais (Obrigatorio). 

 

IMPORTANTE: 

Para a tramitación das licenzas dos xogadores de categoría Senior e Xuvenil SI é necesario solicitar o seguro.  

No Staff técnico de todas as categorías SI é necesario solicitar o seguro. 

Nas categorías Cadete, Infantil, Alevín é Benxamín NON é necesario solicitar o seguro. 

De ser un equipo de nova creación o procedemento é o mesmo. 

DNI do xogador/a que 
se vaia a fichar 

Recoñecemento 
médico 

Autorización para 
categoría superior Solicitar seguro nas 

categorías senior e xuvenil 


