
 

 

 

 

NOVES FUNCIONALITATS 

 

• RESERVES PRIVADES I PARTITS PÚBLICS 

Playtomic ha creat un nou mode de joc anomenat “Partit Públic” per tal d’ajudar-te 

a trobar companys del teu nivell.  Podràs fer la reserva pagant només la teva part 

de la pista, és a dir, cada usuari paga la seva plaça i es reparteixen els costos de la 

pista.  

El partit és públic, per tant, es podrà afegir qualsevol altra persona ja sigui de 

forma automàtica si és del mateix nivell o bé sota aprovació de la resta de jugadors 

si el nivell és inferior/superior al de la resta.  

En cas de no omplir totes les places, el sistema cancel·larà el partit de forma 

automàtica quan falti poca estona per l’inici i et tornarà els diners de la part 

proporcional de la reserva amb el mateix mètode de pagament que hagis utilitzat a 

l’hora de reservar.    

 

• PARTITS AMISTOSOS I PARTITS DE COMPETICIÓ 

Els partits públics podran ser amistosos o de competició. El primer usuari en 

reservar la plaça podrà escollir quin dels dos modes vol disputar. 

En els partits amistosos, el teu nivell no es veurà afectat i a més podràs escollir el 

rang de partit que prefereixis, sigui o no del teu nivell. 

En els partits de competició, el teu nivell sempre variarà. Per tant, hauràs de 

valorar si acceptes o no els jugadors amb un nivell superior/inferior al teu.  

 

• CONVERTIR UNA RESERVA PRIVADA EN UN PARTIT PÚBLIC 

Si, pel motiu que sigui, falla la teva parella o qualsevol altre membre que estava 

convocat pel partit, podràs convertir la reserva privada en un partit públic i així 

omplir les places vacants.  

Podràs canviar el mode de la reserva sempre i quan s’hagi efectuat el pagament de 

forma dividida a través de l’APP, en la qual cadascú paga la seva part. Si estàs fora 

del termini de cancel·lació no podràs efectuar el canvi.   

 

 

 



 

 

PASOS A SEGUIR PER CONVERTIR UNA RESERVA PRIVADA EN UN PARTIT PÚBLIC: 

 

1. Fes una reserva privada i escull el mètode “Pagament dividit” 

2. Es crearà la reserva amb el mode de “Buscar jugadors” en cas necessari 

3. Fes clic al boto “Buscar jugadors” i escull si vols compartir la reserva entre els 

teus amics o bé fer-la pública 

4. Fes clic al botó “Canviar” sota l’opció “Fer la reserva pública” i procediràs a 

canviar la tipologia de reserva a pública. 

5. Veuràs que la icona del cadenat apareix desbloquejada i, per tant, qualsevol 

jugador podrà unir-se. 

6. SI tot i així no s’omplen les 4 places, la reserva es cancel·larà i se t’abonarà el 

preu que has pagat a través de l’APP. 

 

 


