




AVANTATGES

• Assegurança esportiva i ALLIANZ:

La companyia d’assegurances ALLIANZ, realitzarà la cobertura de l’assegurança esportiva obligatòria d’acord 
amb el Reial Decret 849/1933 de 4 de juny amb les següents pòlisses i preus per a cada col·lectiu:

• Jugadors/es inscrits a les categories (ESCOLES)

Pòlissa 57/148 (GRUP 2)       Preu  6,75€.

• Jugadors/es inscrits a les categories (COMPETICIO)          Permet participar a les Trobades i en equips de 
competició

Pòlissa 57/148 (GRUP 1)       Preu  23€

Ajut a clubs:

És imprescindible la inscripció d’Escola de Bàsquet (tramitació d’equips i llicències dels jugadors/es) i la 

participació a les Trobades.

INSCRIPCIONS



Pàgina web: www.basquetcatala.cat (Aplicació de Llicències)

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ (TRÀMITS)

1. Preinscripció equip: club

2. Inscripció: Federació

3. Validar: club

- Un equip es podrà validar quan hi 

hagi un mínim de 5 jugadors/es

- Un equip amb menys de 5 llicències 

no es podrà validar però les 

llicències dels jugadors/es seran 

valides per participar a les Trobades i 

per fer ús de l’assegurança mèdica



- PROXIMITAT

- DISPONIBILITAT

- CAPACITAT

- PARTICIPACIÓ

CALENDARI – CRITÈRIS CONFECCIÓ

NOTA: Per a més opcions de participació marcar el màxim d’opcions possibles ja 

que no totes les opcions marcades són possibles. 



Dijous 16 de gener: Últim dia per realitzar la inscripció.

Divendres, 24 de gener: Data publicació de la proposta de calendari al web.

Divendres, 31 de gener: Últim dia per realitzar modificacions respecte el 
calendari (correu electrònic a: promocio@basquetcatala.cat).

Divendres, 7 de febrer: Data publicació calendari definitiu.

15/16 de febrer: 1ª Jornada – Trobades Escoles de Bàsquet.

TROBADES - TEMPORITZACIÓ



• Organització de trobades amb altres entitats, de caire totalment lúdic.

• A cada trobada serà necessari el nom, cognom i telèfon de la persona responsable que 

estarà present a la mateixa.

• Organitzadors: és obligatori posar-se en contacte amb els equips participants la setmana 

anterior per confirmar assistència i horaris de la Trobada.

• Cada entitat pot proposar l’organització d’una trobada amb diferents tipus d’activitats. 

De totes formes cal informar a la resta d’Escoles participants de la proposta d’activitats a 

realitzar.

• Serà obligatori que tots els jugadors/es disposin de la seva fitxa per poder participar a 

qualsevol trobada. 

TROBADES - NORMATIVA



QUÈ ÉS UNA TROBADA?



ACTIVITATS
PARAL·LELES

3r Temps
Pica-pica - esmorzar

Obsequi
Foto de grup

Altres possibilitats
Concursos

Circuits
Jocs
...

COMPROMÍS I COMUNICACIÓ



A TENIR EN COMPTE...

•GRUP D’EDATS

•DOS O MÉS PARTITS

•ELS PARTITS EN “CAP CAS” TINDRAN MARCADOR


