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A TOTES LES ENTITATS AFILIADES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
INICI ESCOBOL – LLIGA ESCOLAR NASCUTS 2010
Des de la Federació Catalana de Basquetbol engeguem un nou projecte inclòs dins el Programa de
Promoció d’Escoles de Bàsquet 2017-18.
Amb els vostres grups d’Escola de l’any 2010 volem engegar una lliga escolar per zones amb la
mateixa filosofia de les Trobades d’Escoles de Bàsquet, però creant un calendari de partits amistosos
amb la idea de jugar amb més freqüència que les Trobades. Amb això volem fer un pas més per
apropar els nens i nenes a la competició reglada que es trobaran a partir de la categoria premini.

OBJECTIUS
-

Apropar els nens i nenes nascuts l’any 2010 (categoria Escola de Bàsquet), pares i
entrenadors a la competició reglada
Establir un calendari de partits quinzenal a partir del mes de febrer

REQUISITS ESSENCIALS DE PARTICIPACIÓ
-

Estar donat d’alta dins el Programa d’Escoles de Bàsquet a través de l’Aplicatiu de Llicències
Participar amb nens i nenes de l’any 2010 o posteriors
Disposar de pista de joc per jugar com a locals
Dies de joc: divendres tarda i dissabte matí
No hi hauran ni resultats ni classificacions, només calendari
Hi haurà arbitratges a assumir pels equips participants

TEMPORITZACIÓ
-

Inscripcions: fins el divendres 20 d’octubre del 2017
Inici: 11 de novembre

Més informació a: promocio@basquetcatala.cat

Barcelona, 22 de setembre del 2017

Signat l’original: Toti Mumbrú
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ESCOBOL – 1ª FASE
FULL D’INSCRIPCIÓ 2017-2018

ENTITAT:
NOM EQUIP:

RESPONSABLE:
TELÈFON:
E-MAIL:
Atenció: Amb la finalitat de facilitar el bon funcionament, organització i coordinació de la lliga, les dades facilitades en
aquest quadre es podran cedir als corresponents interessats o col·laboradors i exposar de forma pública a través
d’Internet o dels mitjans que l’FCBQ consideri més oportuns.

PROPOSTA HORARIS PARTITS LOCAL

Dia de partit :
Divendres tarda

Horari de partit:

Camp de joc:
Nom:
Adreça:
Població:

Jornades 1ª fase:
- 11 i 25 de novembre
- 16 de desembre
- 20 de gener
- 3 de febrer

Observacions:

Dissabte matí

