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1. INSCRIPCIONS 

� Full d’inscripció - Fitxa tècnica – Cal presentar-la per duplicat al 
Comitè Tècnic de la FCBQ o a les Representacions Territorials de Girona, 
Lleida o Tarragona. Si un Club té dos o més Escoles ha de fer 1 full 
d’inscripció per cada escola. 

� Termini d’inscripció - Fins el divendres 19 de desembre de 2008 al 
Comitè Tècnic o a les respectives Representacions Territorials. Les 
inscripcions presentades amb posterioritat a aquesta data es podran 
acceptar després d’estudiar els motius del retard de la inscripció. 

� Responsable Tècnic de l’escola - Seria convenient que com a mínim 
tingués el Títol d’Entrenador de Categoria Sènior (segon Nivell) 

2. LLICÈNCIES 

� Tríptics del jugadors: Un cop presentat el full d’inscripció, heu de 
presentar els tríptics amb les dades de tots els nens al Departament de 
llicencies per la seva corresponent mutualització. Cada tríptic tindrà un 
màxim de 15 i un mínim de 8 jugadors, agrupats per any de naixement. 
(Només es poden inscriure jugadors / es que no participin en cap altre 
competició federada). 

� Assegurança esportiva: El Consell Català de l’Esport subvenciona (a 
través de la UFEC i la companyia MAPFRE) l’assegurança esportiva 
obligatòria als jugadors/es. 

3. TROBADES 

� Programa de Trobades: A partir del mes de gener de 2009 s’organitzen 
Trobades d’Escoles amb una freqüència de cada 15 dies. Aquestes 
Trobades son totalment lúdiques i no competitives. També s’organitzen 
altres Trobades en dates proposades per els Clubs. 

� Representacions Territorials: Cada representació Territorial 
organitzarà segons la seva reunió de Clubs, diferents Trobades d’Escoles al 
llarg de la Temporada així com la Trobada Final. 

� Trobada Final de Catalunya: Cap a Final de Temporada la Federació 
organitza la Trobada Final d’Escoles de Bàsquet de Catalunya en la que 
totes les Escoles hi son convidades. 

4. SUBVENCIONS 

� Ajut a Clubs: En tindran per aquest concepte, tots els Clubs que hagin 
lliurat tota la documentació (full d’inscripció i tríptics dels jugadors) i hagin 
participat en un mínim de dues trobades. 

� Material: La FCBQ al llarg de la temporada lliurarà material esportiu 
relacionat amb les pròpies escoles, a totes les escoles que hagin participat 
a les trobades i hagin lliurat tota la documentació. 


