LLIGA

TOT BÀSQUET
2018 – 2019

1.

Competicions TOT BÀSQUET
Tot els partits de les competicions Tot Bàsquet són regits pel Reglament Oficial
de Basquetbol i aquesta pròpia normativa.
L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol cas que no sigui previst
en aquesta normativa.
Les Competicions:
- Lliga Masters League i Lliga Bac de Roda: al pavelló de Bac de Roda
- Lliga Marítim Masculí i Femení: pavelló Marítim i Llars Mundet

2.

Instal·lacions
a) Pavelló Bac de Roda (COMPETICIÓ MASCULINA)
Rambla Guipúscoa, 27
BARCELONA
Dies de joc: dilluns, dimecres o divendres a les 21:15h o 22:30h
b) Pavelló Marítim (COMPETICIÓ FEMENINA i MASCULINA)
Pg. Marítim, 33
BARCELONA
Dies de joc: de dilluns a dijous a les 21h o 22:15h
c) Pavelló Llars Mundet (COMPETICIÓ FEMENINA i MASCULINA)
C/ d’Olympe de Gouges s/n,
BARCELONA
Dies de joc: dimarts i dijous a les 22h

3.

Quota d’inscripció d’equip i facilitats de pagament
Quota d’Inscripció:

2.170,00 €

§ 1 sol pagament, té un descompte de 100,00 €, i el total
de la quota serà de 2070,00 €.
§ 2 Pagaments: 1a quota de 1.000,00 € amb la inscripció,
i 2a quota de 1.170,00 € abans del 18/01/2019.
A part de la quota d’inscripció s’hauran d’abonar 180€ de dipòsit pels partits no
presentats (consultar apartat 9 de sancions).
Nota: L’ incompliment del pagament en termini significarà la suspensió de la
participació d’aquell equip en competició, aplicant-se, fins a la seva
resolució, la pèrdua dels partits afectats.
Els pagaments s’hauran d’efectuar, fent un ingrés al banc o per transferència
bancària al següent compte de la Federació Catalana de Basquetbol, tot
indicant en el concepte de l’ordre el nom de l’equip participant:
ES68 2100 - 0941 - 23 - 0200173435
4.

Documentació necessària
- Full d’inscripció: Emplenar degudament i enviar, ja sigui via mail, fax o
personalment a les oficines d’aquesta FCBQ, i dintre de les dates del termini
d’inscripcions. Aquest termini comprèn entre 16/07/2018 i el 16/09/2018,
ambdós inclosos.
- Còpia del justificant de l’ordre de pagament o transferència, el qual s’ha
d’adjuntar amb el full d’inscripció i dintre del termini establert en el punt
anterior.

- Sol·licitud d’Inscripció de llicències: Abans de l’inici de la competició s’ha de
lliurar el tríptic (relació de jugadors/es) que us el podeu descarregar de la
pàgina web, i que contempla el següent:
§

Cada equip pot tramitar fins a 15 llicències de jugadors/es. Malgrat això,
el nombre màxim de jugadors/es a inscriure en l’acta de joc és de 12.

§

La data límit per tramitar llicències serà el dia 15/04/2019.

§

Una persona només pot tenir llicència per a un equip Tot Bàsquet.

§

Per altra banda, només jugadors/es federats/des de categoria 1ª catalana
o inferior podrà duplicar llicència i participar a la Lliga Tot Bàsquet.
§ NOTA: en cas que un jugador/a ja tingui llicència amb un club
federat, podrà participar a la lliga, però en cas de lesió haurà de
tramitar el parte d’accident amb el seu club actual.

§

5.

L’organització tramitarà la corresponent assegurança. Per consultar els
tràmits en cas d’accident podeu consultar el web . La manca de la
totalitat de les dades demanades comportarà l’exclusió total de
l’assegurança d’accident.

Equipatge i dorsals
- Una vegada entregat el full d’inscripció i el comprovant de pagament es
lliurarà un cupó per adquirir les samarretes a través de la web indicada amb
la inscripció.
- Samarretes de joc: amb la quota de la inscripció hi haurà un total de 12
samarretes incloses que s’hauran de demanar online totes a la vegada tot
triant dorsal i talla. Aquest cupó només serà vàlid una vegada.
- Si es volguessin adquirir més de 12 samarretes s’han de comprar a través de
la pàgina web.

6.

Partits
Una vegada confeccionats els calendaris, els equips participants entendran
contreta l’obligació de jugar els partits, així com de comparèixer amb el millor
equip possible.

- El nombre màxim de jugadors/es a inscriure en l’acta de joc serà de 12, i el
nombre mínim de jugadors/es, que han d’ésser presents i preparats per jugar
el partit, serà de 4.
- Si un equip no està present en el terreny de joc a l’hora prevista del
començament del partit, o hi són presents menys de 4 jugadors/es en
disposició de jugar, l’àrbitre concedirà un marge de 5 minuts, que una vegada
transcorreguts seran conseqüència de la pèrdua del partit per 2-0 ò 0-2.
- La incompareixença a 2 partits sense avisar prèviament a l’organització serà
motiu de desqualificació de la Lliga.
7.

Jornades de Competició i confecció de grups
Un cop rebudes les inscripcions (inscripció d’equip i pagament) l’organització
confeccionarà els corresponents calendaris, adaptant-se el màxim possible a les
peticions efectuades, tot i que no pot garantir que es pugui fer cada jornada de
la competició i per tant s’haurà de respectar el calendari establert per
l’organització.
En cas de necessitat, l’organització es reserva el dret de modificar el calendari
de joc.
Segons les inscripcions rebudes l’organització decidirà el sistema de competició.

8.

Ajornaments
No es podran ajornar partits sota cap concepte, excepte per causes alienes a la
pròpia competició.

9.

Sancions
- L’organització decidirà les sancions pertinents pels supòsits en que es
produeixin actuacions que atemptin contra l’harmonia i la filosofia de
l’activitat de lleure que donen sentit a les competicions Tot Bàsquet.
- No presentar-se a un partit suposa una sanció de 60€ a descomptar del dipòsit
inicial, excepte si s’avisa la setmana anterior al partit.
- La incompareixença a 2 partits sense avisar prèviament a l’organització serà
motiu de desqualificació de la Lliga.

10. Relacions amb l’organització
Cada equip disposarà d’un/a Responsable de Comunicacions, que serà l’únic/a
interlocutor/a davant l’organització i a qui se li comunicaran les publicacions i
actualitzacions del sistema de competició, assignacions dels horaris i pistes dels
partits en la categoria que hi participen, canvis i rectificacions que hi puguin
sorgir.
La persona de contacte per a tal fi haurà de facilitar les dades que són les que es
sol·liciten en el full d’inscripció, i comunicar qualsevol canvi que hi hagi en
aquestes.
Per a les comunicacions fora de l’horari dels partits, el responsable de l’equip es
pot dirigir a la següent adreça electrònica: totbasquet@basquetcatala.cat, o al
telèfon 933966603.

