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2.

4.39. ESCOLES DE BÀSQUET
ESCOBOL

INSCRIPCIONS
•

A través de l’aplicació 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 divendres 7 de febrer de 2020. 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 de Categoria Sènior (2n Nivell).

LLICÈNCIES
•

Llicències dels jugadors/es: caldrà tramitar les llicències de tots els nens/es
mitjançant l’aplicació informàtica on-line del departament de llicències i així
tramitar l’assegurança corresponent. Els equips han de tenir un mínim de 5
jugadors/es i un màxim de 15 agrupats per any de naixement. (Només es
poden inscriure jugadors/es que no participin en cap altre competició
federada).

•

Assegurança esportiva: La companyia d’assegurances que contracti l’FCBQ,
realitzarà la cobertura de l’assegurança esportiva obligatòria d’acord amb el
Reial Decret 849/1993 de 4 de juny (BOE-A-1993-16129).
Els preus per a la temporada 2019-2020 són:
COL·LECTIU A: Escoles de Bàsquet amb dret a competició oficial

Pòlissa ALLIANZ

037523356 (GRUP 1)

Preu 23,00 €

COL·LECTIU B: Escoles de Bàsquet sense dret a competició oficial

Pòlissa ALLIANZ

037523356 (GRUP 2)

Preu

6,75€

Serà obligatori que tots els jugadors/es presentin la seva llicència per
poder participar a qualsevol trobada.
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4.39. ESCOLES DE BÀSQUET
ESCOBOL

PROGRAMA DE TROBADES
•

Barcelona:
A partir del mes de febrer del 2020 s’organitzaran Trobades d’Escoles amb
freqüència quinzenal (cada 15 dies). Aquestes Trobades seran totalment
lúdiques i no competitives. També s’organitzaran altres Trobades segons les
dates proposades pels Clubs.

•

Representacions Territorials i Delegació de les Comarques Centrals:
Organitzaran, segons la seva reunió de Clubs, diferents Trobades d’Escoles al
llarg de la Temporada.

•

Trobades Finals:
Al final de la Temporada 2019-2020, cada Representació Territorial podrà
organitzar la seva Trobada Final d’Escoles de Bàsquet.

4.

ESCOBOL
•

Barcelona:
Competició d’Escoles de Bàsquet per a nens i nenes amb llicència d’Escola de
Bàsquet de caràcter quinzenal.
Escobol 2012
1a. Fase: novembre a febrer
2a. Fase: març a maig
Cada fase consta de 5 jornades aproximadament
Escobol 2013
2a. Fase (única) de febrer a maig

•

Inscripcions:
o 1a. Fase: fins el divendres 18 d’octubre del 2019
o 2a. Fase: fins el divendres 24 de gener del 2020

