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Registre 00091

A TOTES LES ENTITATS
- MANTENIMENT MESURES DEL PROCICAT
Tota vegada que les noves mesures de confinament comarcal del Procicat no afecten l’àmbit de l’esport i es
manté la possibilitat de realitzar entrenaments i partits oficials fora de la comarca, informem i recordem a
totes les entitats dels següents extrems:
1. Es recorda que és d’obligat compliment les mesures establertes en el “Protocol per Per a la
monitorització del risc de contacte de la Covid-19 en el desenvolupament de la pràctica del
basquetbol.
2. 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
FCBQTRTG/RTLL/RTT-CERTIFICAT COMPETICIONS OFICIALS).
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 MENORS DE 16 ANYS.pdf).
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.

3. Respecte l’assistència de públic als partits, desplaçaments, ús de mascareta, etc. caldrà consultar les les
Circulars 26 i 27 d’aquesta Federació.
Barcelona, 9 d’abril de 2021.
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