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A TOTES LES ENTITATS

- OBERTA LA INSCRIPCIÓ DE LES ESCOLES DE BÀSQUET
Des de la Federació Catalana de Basquetbol pensem que les Escoles de Bàsquet són un marc perfecte
pels nens i nenes pel descobriment d’aquest esport, per la transmissió de valors com la cooperació, el
treball en grup, el respecte, entre d’altres, tan necessaris en la societat que vivim i que són l’eix
prioritari per garantir la sostenibilitat del bàsquet a Catalunya.
Tot i això, no podem oblidar la tasca educativa que esteu realitzant des de les vostres entitats, ja que a
través de la pràctica del bàsquet estem col·laborant en el desenvolupament integral dels nostres
esportistes.
Així doncs, us recomanem que tots aquells equips o grups de la vostra entitat que no estiguin en
competició es donin d’alta com a equips d’Escola de Bàsquet.
APROFITEU L’OPORTUNITAT DE FORMAR LA VOSTRA ESCOLA DE BÀSQUET!

INSCRIPCIÓ DE L’ESCOLA DE BÀSQUET
A través de l’aplicatiu de llicències - Les escoles quedaran inscrites una vegada introduïts els equips
correctament. És important posar les dades dels responsables directes de l’escola per tal de rebre
totes les comunicacions relatives al programa d’Escoles.
Termini d’inscripció - Fins el divendres 1 de febrer de 2019. 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/a de Categoria Sènior (Segon Nivell).
MATERIAL
Totes les Escoles de Bàsquet inscrites dins el termini establert, rebran el material d’Escoles
corresponent a la temporada 2018-2019. Tots aquells equips que realitzin la inscripció (sol·licitud de
llicència dels jugadors/es) fora de termini, no se’ls podrà fer entrega del material fins a final de
temporada.

INSCRIPCIONS DELS EQUIPS
Com inscriure els equips?
A la pestanya “Equips” prémer “Nou Equip”
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Seleccionar modalitat “Escoles de Bàsquet” i la categoria corresponent del desplegable tenint en compte
que:


Els jugadors inclosos a les categories (ESCOLA) no podran alinear-se amb equips de
competició oficial i el cost de l’assegurança es de 5,75€.



Els jugadors/es inclosos a les categories (COMPETICIÓ) sí es podran alinear en competició
oficial amb els equips de categoria superior del seu club i l’assegurança esportiva tindrà un cost
de 22€.

Introduir la resta de dades de l’equip i prémer “Desar”.
L’equip quedarà en estat Preinscrit i posteriorment l’FCBQ el passarà a Inscrit.
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INSCRIPCIÓ DELS JUGADORS/ES
Com inscriure els jugadors/es?
El sistema d’inscripció dels jugadors/es a l’aplicació és el mateix que el dels jugadors/es d’equips en
competició, i la documentació necessària és:
 “Sol·licitud de llicència” adjuntada a l’aplicació
 Fotografia adjuntada a l’aplicació.
 DNI, Passaport o Catsalut adjuntat a l’aplicació, si el jugador/a no ha tingut mai llicència en
competició de l’FCBQ.
 Targeta Residència o empadronament, si el jugador/a té nacionalitat diferent a la de
qualsevol país membre de la Unió Europea.
 Certificat mèdic esportiu, només per els jugadors/es de les categories (COMPETICIÓ)
Tots els equips han de tenir un mínim de 5 jugadors/es i poden tenir un màxim de 15.
Només es poden inscriure jugadors/es que no participin en cap altra competició de
l’FCBQ.

ASSEGURANÇA ESPORTIVA
La companyia d’assegurances ALLIANZ, realitzarà la cobertura de l’assegurança esportiva obligatòria,
d’acord amb el Reial Decret 849/1933 de 4 de juny, amb les següents pòlisses i preus per a cada
col·lectiu:


Jugadors/es inscrits a les categories (ESCOLES)
Pòlissa 57/148 (GRUP 2)
Preu 5,75€.



Jugadors/es inscrits a les categories (COMPETICIO)
Pòlissa 57/148 (GRUP 1)
Preu 22€

TROBADES
Programa de Trobades:
Barcelona:
A partir del mes de febrer de 2019 s’organitzen Trobades d’Escoles amb una freqüència
de cada 15 dies. Aquestes Trobades són totalment lúdiques i no competitives. També
s’organitzen altres Trobades en dates proposades pels Clubs.
Representacions Territorials i Delegació de les Comarques Centrals:
Cada Representació Territorial organitzarà segons la seva reunió de Clubs, diferents
Trobades d’Escoles al llarg de la Temporada.
Trobades Finals d’Escoles de Bàsquet:
Al final de la Temporada 2018-2019, cada Representació Territorial podrà organitzar la
seva Trobada Final d’Escoles de Bàsquet.
Serà obligatori que tots els jugadors/es presentin la seva fitxa per poder participar a
qualsevol trobada.
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RECOMANACIÓ
Donat que la valoració de l’aptitud mèdicoesportiva és un element de seguretat indispensable per tal de
realitzar l’exercici físic de forma saludable i segura, recomanem a tots els practicants inscrits a les
categories (ESCOLA) la realització d’un revisió mèdica d’aptitud.
La revisió mèdica no és únicament una formalitat, sinó que és, també, una necessitat i un benefici pels
esportistes, doncs ajuda a practicar l’esport amb la màxima seguretat possible.
En aquest sentit, ACONSELLEM seguir les recomanacions de la Guia de Valoracions Funcionals
Mèdicoesportives de la Generalitat de Catalunya i l’Organització Mèdica Col·legial pel que fa referència als
models d’aptitud.

Barcelona, 19 de setembre de 2018

Signat l’original:
Toti Mumbrú

