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A TOTES LES ENTITATS

- REPRESA DE LES COMPETICIONS DELS CAMPIONATS DE CATALUNYA I CAMPIONATS
TERRITORIALS DE BARCELONA DE MAJORS DE 16 ANYS.
D’acord amb la RESOLUCIÓ SLT/612/2021 de 5 de març de la Conselleria de Salut que només permet el
desenvolupament de les competicions de majors de 16 anys, es comunica que les competicions dels
Campionats de Catalunya Cadet i Infantil Interterritorial i de 1r. Any i de Promoció (masculines i
Femenines) NO es podran iniciar fins que no siguin autoritzades per l’autoritat competent.
Respecte la resta de Campionats, caldrà tenir en compte els següents extrems:
1. REPRESA DE LES COMPETICIONS.
-

Els Campionats Territorials de Barcelona Júnior, Masculí i Femení, la competició s’iniciarà aquest
proper cap de setmana (13-14/03), d’acord amb els calendaris establerts i tal com consta en la nostra
web.

-

La resta de Campionat s’iniciaran el dies 20 i 21/03, restant la composició de grups pendent de
determinació definitiva, tota vegada que la comunicació de No confirmació finalitzava el dia 08/03.

2. PARTITS AMISTOSOS.
Els equips participants en les competicions autoritzades poden acordar partits amistosos a partir del
08/03/2021.
3. PROHIBICIÓ DE PÚBLIC.
Tant els partits amistosos com els oficials de competició s’hauran de disputar sense presència de
públic.
4. PARTICIPACIÓ DE JUGADORS/JUGADORES.
Els federats inscrits en els clubs que participin en les competicions autoritzades podran participar-hi
malgrat siguin menors de 16 anys, si així resta permès en el vigent Reglament Jurisdiccional.
5. PROTOCOL COVID-19.
Per a totes aquestes competicions, serà d’aplicació el “Protocol per Per a la monitorització del risc
de contacte de la Covid-19 en el desenvolupament de la pràctica del basquetbol.”
6. AUTORITZACIÓ DE L’ACTIVITAT I DE MOBILITAT COMARCAL.
A fi de garantir l’activitat i la mobilitat respecte el confinament comarcal, caldrà expedir-se 3 certificats:
a) Certificat expedit per l’FCBQ, respecte totes les competicions oficials de l’FCBQ i la categoria per
edat dels participants. Disponible en l’Àrea Privada de Club (sec-DOCUMENTS CIRCULARS
FCBQ-CERTIFICAT COMPETICIONS OFICIALS, ÀMBIT TERRITORIAL I EDATS.pdf ).
b) Certificat a expedir per l’FCBQ, respecte cada partit a celebrar, d’acord amb el calendari de
competició, és una competició autoritzada. Estarà disponible en l’Àrea Privada de club (fitxa
del partit de cada equip), a partir del dimecres anterior al dia del partit si aquest és en cap
de setmana, i si no 3 dies abans de la seva celebració.
c) Certificat a expedir pel propi club, respecte els membres de l’equip i la celebració
d’entrenaments. Disponible model en l’Àrea Privada (sec-DOCUMENTS CIRCULARS MODEL
CERTIFICACIO A EXPEDIR PEL CLUB-MEMBRES EQUIP COMPETICIONS MAJORS 16 ANYS.pdf).
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Pels desplaçaments de les persones fora dels límits comarcals caldrà portar:
ENTRENAMENTS
-

Certificat emès pel Club
Fitxa federativa
Certificat autoresponsable

PARTITS OFICIALS
-

Certificat partit emès FCBQ
Fitxa federativa
Certificat autoresponsable

És recomana, a més a més, portar el certificat de competicions oficials on consta l’àmbit territorial i
si és una competició de majors de 16 anys o no.
7. DESIGNACIONS ARBITRALS I AUXILIARS DE TAULA.
Degut a l’afectació en el número d’àrbitres i auxiliars de taula arrel de la Covid-19, s’ha ajustat, amb
caràcter excepcional i per aquesta temporada, el número d’àrbitres i auxiliars que actuaran en els
següents campionats:
CAMPIONATS

EQUIP ARBITRAL

Campionats de Catalunya de 1a. Categoria

2 àrbitres
2 auxiliars de taula
El cronometrador farà les funcions
d’operador de rellotge de llançament.
No s’utilitzarà el marcador de 24”.

Campionats de Catalunya de 3a. Categoria
Campionat de Catalunya Sots 21 preferent
Campionats de Catalunya Júnior interterritorial
Campionats de Catalunya Júnior Primer Any
Campionats de Catalunya Cadet interterritorial
Campionats de Catalunya Cadet Primer Any

1 àrbitre
2 auxiliars de taula
El cronometrador farà les funcions
d’operador de rellotge de llançament.

En aquest sentit, seran modificades les bases de competició específiques i ja han estat modificades
les Tarifes arbitrals (3.4.Tarifes) de la pàgina web.
Properament es farà arribar a totes les entitats circular informativa referents a les despeses
arbitrals (periodicitat pagaments).
8. ACTA DIGITAL.
Tota vegada que hi ha alguns clubs que van poder venir a recollir la tauleta, serà obligatòria la seva
utilització només als Campionats de Catalunya, i recomanable als Campionats Territorials.
9. REBAIXA DE DESPESES.
S’ha aplicat un 60% de rebaixa tant a la “Quota de participació d’Equips” -d’acord amb el que ja consta
en l’apartat Tarifes de la pàgina web- així com a la “Quota de llicència”.
Es recorda a totes les entitats que és d’obligat compliment les mesures establertes en el “Protocol per a la
monitorització del ris de contacte de la Covid-19 en el desenvolupament de la pràctica del basquetbol”, que
podreu trobar en l’apartat PROTOCOLS COVID-19 de la nostra pàgina web.
Barcelona, 9 de març de 2021.
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