Regidoria d’Esports
PATRONAT D’ESPORTS

Antic carrer de Sant Martí,12 (complex aquàtic) Tel: 938172318

CONSELL ESPORTIU

Passeig de l’esport s/n

Tel: 93 817 37 36

Fax: 938170341
Fax: 938170341

A/e: pesports@vilafranca.org
A/e: jespe@jespe.org

Butlleta d’inscripció XXIX lliga de bàsquet sènior amateur
Equip _________________________________________________________
Responsable ____________________________________________________
Adreça ____________________________ Localitat____________________
C.Postal __________ Telèfon fix _____________ Telèfon Mb ___________
Horari de contacte_______________ e-mail _________________________
Color samarreta ________________________________________________
Les inscripcions començaran el dia 24 de setembre i es tancaran al 10 d’octubre. La inscripció
serà validada un cop estigui la inscripció correctament plena, s’hagi signat el full d’acceptació de la
normativa de la lliga i s’hagi fet el pagament.
Aquesta lliga inclourà una lligueta a doble volta, amb un campió i sots-campió de lliga i
posteriorment s’iniciarà la copa primavera,amb play-offs on els creuaments entre els equips es
farà segons classificació lliga regular (primer contra últim,etc,etc) . (El sistema de competició anirà
en funció dels equips inscrits).
La competició començarà la setmana del 21 d’octubre i es jugarà els dilluns, dimarts i dimecres al
pavelló de la Gamba a les 22h i al pavelló firal els dimarts i dijous a partir de les 22h.

Què haig de fer per estar correctament inscrit?
1. Recollir la butlleta d’inscripció (al Consell Esportiu o descarregar-la a la web www.jespe.org).
2. El cost total de la lliga d’hivern serà de 680€, que podeu pagar en tres quotes per l’equip que vulgui, de
la següent manera: Una primera quota com a màxim el 10 d’octubte de 280€, una segona quota de
200€ abans de finalitzar l’any 2019 i una tercera quota de 200€ com a màxim a finals de febre de 2020.
Si algun equip vol fer l’ingrés sencer no hi haurà cap problema. Però sobretot les dates dels
pagaments fraccionats s’han de complir estrictament i si algun equip no paga serà expulsat de la
competició. L’ingrés es realitzarà al número de compte de Banc Sabadell núm: ES44 0081 0046 1700
01775486 (Posant el nom de l’equip: IMPORTANTISSIM!!)

3. Una vegada fet aquest pas, anar a les oficines del Consell Esportiu i presentar:




Butlleta d’inscripció amb tota la informació requerida.
El full de la NORMATIVA XXIX, firmada per tots els jugadors
Resguard d’ingrés bancari.



Presentar les fitxes (NOMÉS fotocòpies del DNI) dels jugadors/es.

Reunió informativa el dijous 10 d’octubre a les 19h a l’edifici de la Fassina de Vilafranca del Penedès.
Consell Esportiu – Horaris: De 10 a 13 i 16 a 19.30 - Direcció: Passeig de l’Esport s/n, Vilafranca

