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#quedatacasa
A TOTES LES ENTITATS AFILIADES
- FINALITZACIÓ DE COMPETICIONS I MESURES ECONÒMIQUES AL RESPECTE.
D'acord amb les Bases de Competició, la finalització de la Fase Regular dels Campionats de Promoció
era el 17 de Maig, i el 26 d’abril per la resta, malgrat hi ha alguna excepció, tota vegada que
determinades competicions acaben a finals de Maig.
Són moltes les consultes i preguntes que es formulen a aquesta Federació respecte de com i de quina
manera es podran acabar les competicions. El neguit que provoca en els Clubs el desconeixement del
què passarà, fa que no els sigui possible prendre cap decisió en cap direcció; ni per com encarar la fi de
la temporada, ni per com iniciar la pròxima.
Segons ha avançat el Govern de l'Estat, aquesta setmana es sol·licitarà al Congrés dels Diputats una
nova pròrroga de l'Estat d'Alarma.
Així les coses, us comuniquem que la Comissió Executiva d’aquesta FCBQ va decidir, ahir divendres
17/04, que, en cas d’aprovar-se finalment una nova pròrroga de l'Estat d'Alarma, es donin per
FINALITZADES les competicions No Sènior i No Preferents, és a dir:
- Campionats de Catalunya, des de Sots-21 fins a Pre-mini (inclòs l’ESCOBOL)
excepte els Preferents;
- Campionats Territorials, excepte els Sèniors i Sots 25, on es juga per a l'ascens
A conseqüència d'aquesta decisió, es procedirà, si és el cas, a l'extorn a cada Club de la part
proporcional que correspongui tant de les Quotes de Participació abonades per a la seva inscripció
en els Campionats que es donaran per FINALITZATS, com dels imports de Quotes de llicències, a
part de presentar la liquidació de les Bosses Comunes corresponents.
Pel que fa a Campionats Sèniors i Preferents, donat que, pels estudis realitzats, la finalització de la
seva Fase Regular dins aquesta temporada (amb les adaptacions de dates necessàries), no seria
possible si es reiniciés més enllà del 17 de maig, caldrà esperar a tenir la certesa de no poder jugar en
aquella data, abans de suspendre’ls definitivament
En relació a les competicions FEB amb participació d’equips catalans, s’espera la decisió de la FEB al
respecte, doncs influeix, de manera directa, a la que es pugui prendre des de l'FCBQ per als seus
campionats propis; caldrà saber si d'EBA i LF2 hi ha descensos i, al mateix temps, si s'acceptaran
ascensos a aquestes competicions, i de quina manera.
Finalment, us fem saber que s'ha negociat amb les corredories d’assegurances (Aon i Fedesport),
l'extorn d'un percentatge de l'import de la Prima de l'assegurança esportiva d'aquesta temporada, i que
aquesta FCBQ segueix treballant per poder donar resposta a totes les qüestions i situacions que aniran
succeint-se, tot cercant la manera més efectiva de com encarar la temporada vinent i així evitar
qualsevol enrenou esportiu, organitzatiu o econòmic a les nostres entitats afiliades.
Barcelona, a 18 d’abril de 2020
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