NORMATIVA BÀSICA DEL BÀSQUET
AMATEUR FEMENÍ
1- La competició tindrà caràcter totalment lúdic i amistós, que seguirem l’ordre dels partits segons un calendari, hi haurà
classificació. La data límit per poder realitzar tots els partits serà el 13 de maig.
2 - El sistema de competició serà una lliga a doble volta, i el calendaris que repartirem posarem la data de joc com a dissabte
però serà orientatiu.
3- Els partits tindran una durada de 40 minuts, dividits en quatre períodes de 10 minuts. Cada 2 períodes es podrà demanar un
temps mort.
4- Els horaris dels partits aniran marcats en funció de la disponibilitat de camp de l’equip local, per això l’equip visitant haurà
de posar-se en contacte amb l’equip local per acordar l’hora de joc.
5- L’àrbitre del partit serà assignat pel Consell Esportiu, que els equips locals hauran d’informar amb anterioritat de la data del
partit. El responsable de taula el posarà l’equip local que ajudarà a l’àrbitre fent les anotacions que vagin succeint al partit.
6- Cada jugadora haurà d’estar assegurada amb el Consell Esportiu a través d’enviar un full Excel amb les dades següents de
cada jugadora:
NOM

COGNOM 1

COGNOM 2

DNI

DATA NEIXAMENT

Que li haureu de fer arribar la Montse a jespe@jespe.org
El Consell Esportiu serà el responsable de la competició i es farà càrrec de l'assegurança esportiva, responsabilitat civil,
calendaris , arbitratges, etc.
L'import total per participar i assegurança serà de 25 € per jugadora.
7- La resta de la normativa ens basarem amb el reglament de la FIBA.
Per qualsevol altre aspecte que pugui sorgir es tractarà amb el comitè de competició

DADES BÀSQUET AMATEUR 2017/2018
ENTITAT
LA GRANADA

3R TEMPS FEM
VILABÀSQUET

RESPONSABLE
I TELEFON

EMAIL

Dani Ayora 608773461
Abel Villegas - 603457091

daniayoraurrutia@gmail.com
Abel2812@hotmail.com

Regina Mestres - 639935825

vilabasquet@gmail.com

Dia d’entrenament

Dijous de 20.30h a 21.30h
Dimecres 20h a 21.30h
negre i groc

EEM MEDIONA

Rafa Ruiz - 678222679

Rafa7ruiz@gmail.com

Dilluns 18.15h
Blau i blanca

AB VENDRELL

Lorena Sanchez – 626228094
Núria Mestres - 620681210

lorenasd4@gmail.com
nupuripiapa@gmail.com

Dijous de 20.45h a 21.45h
Color taronja

