
 

 
PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ DE LLICÈNCIES PER ELS EQUIPS  PARTICIPANTS A LES 

FASES PER ACCEDIR A LES CATEGORIES PREFERENTS 
 
EQUIPS INSCRITS A FASES: 
 
 A L’APLICACIÓ: 
   

 Preinscriure les llicències de tots els components de l’equip. 

 Un cop estan les llicències preinscrites omplir tots els camps obligatoris del federat (aquesta temporada 
s’ha incorporat com obligatori el correu electrònic). 

 Adjuntar els certificats mèdics del jugadors. 
 
DONAT QUE AQUESTS EQUIPS ENCARA NO TENEN LA CATEGORIA ASSOLIDA NO S’HAN DE 
VALIDAR LES LLICÈNCIES  

 
 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR A L’FCBQ: 
 

 Relació de participants degudament omplerta 

 Copia de les sol.licituts de llicència 

 Copia del Certificats mèdics (nomes els jugadors) 
 

L’FCBQ LLIURARÀ UNA COPIA DE LA RELACIÓ DE PARTICIPANTS AMB LA DATA D’AUTORITZACIÓ 
PER PODER PARTICIPAR A LES FASES 

 
 TRAMITACIÓ DEFINITIVA DE LES LLICÈNCIES: 
 

Un cop assolits els nivells definitius l’FCBQ validarà les llicències amb els preus corresponents a la 
categoria corresponent. 

 
EQUIPS NO INSCRITS A FASES (REFORÇ): 
 
 A L’APLICACIÓ: 
   

 Preinscriure i validar les llicències de tots els components de l’equip. 

 Validar l’equip (Cal que reuneixi les condicions mínimes de jugadors i entrenadors) 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR A L’FCBQ: 
 

 Relació de participants degudament omplerta 
 
L’FCBQ LLIURARÀ UNA COPIA DE LA RELACIÓ DE PARTICIPANTS AMB LA DATA D’AUTORITZACIÓ 
PER PODER PARTICIPAR A LES FASES 

 
  

REQUISITS D’INSCRIPCIÓ A L’ACTA I PARTICIPACIÓ EN EL PARTIT 
 
Article 168.- El jugador o entrenador que hagués estat inscrit en l'acta oficial de joc mitjançant l'autorització 
federativa que permeti la seva actuació, o mitjançant una llicència en la qual no dugui la seva fotografia, abans 
d’actuar durant el joc, caldrà necessàriament que s’identifiqui, mitjançant el seu DNI, permís de conduir o 
qualsevol altre document on consti la seva fotografia, la data de naixement i el número del seu DNI.  
El jugador que no s'identifiqui de la manera que fixa el paràgraf anterior d'aquest mateix article, malgrat haver estat 
inscrit en l'acta oficial de joc, no podrà participar en el partit. 

http://www.basquetcatala.cat/recursos/documents/impressos/9d426a277f5da1f5.pdf
http://www.basquetcatala.cat/recursos/documents/impressos/9d426a277f5da1f5.pdf

