
 
 

 

 

 
 

 
17è. CAMPIONAT D’AFECCIONADES DE BÀSQUET  

 
BASES DE COMPETICIÓ 

 
ORGANITZACIÓ: 
  
El Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada organitza el 17è. Campionat  
d’afeccionades de bàsquet. Els equips estaran formats exclusivament per jugadores  
majors de 18 anys no federades. Es considera jugadora federada, la que durant la 
temporada ha estat jugant en qualsevol de les lligues organitzades per la Federació 
Catalana de Basquetbol. Si una jugadora es desvincula durant la temporada del seu 
equip federat i aporta la desvinculació federativa a l'organització abans de les 3 últimes 
jornades, serà permesa la seva inscripció. 
 
 
 
  
DISPOSICIONS INICIALS: 
 
 Les inscripcions s'hauran de fer mitjançant el formulari web de la pàgina 

www.esportigualada.cat   i el pagament opcional: en efectiu a les oficines del Servei 
d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada o per  transferència bancària al número de 
compte ES45 0081 0365 25 0001341638 
 

 La data límit d’inscripció serà el dilluns 15 d’octubre de 2018.  
L’inici del campionat serà el dilluns 5 de novembre de 2018.  

 
 Quedareu inscrits, una vegada hagueu realitzat el pagament en efectiu o per 

transferència bancària. 
 
 El preu de la inscripció del 15è. Campionat d’afeccionades de bàsquet serà de 74,50 

€ en concepte d’organització. 
 
 Només podran jugar les jugadores i dirigir els partits els entrenadors,   inscrits on-line en 

el formulari web, es podran inscriure jugadors i entrenadors fins a les 14:00 hores del 
mateix dia del partit, si és una inscripció nova s’haurà de comunicar per email a la 
següent direcció: afeccionadesbasquetigualada@gmail.com. 
Per a jugar el campionat es podran inscriure jugadores i entrenadors/es, abans de les 
últimes 3 jornades de la segona volta. 
Cada equip tindrà un pdf a la web amb el llistat de jugadores i entrenadors/es 
autoritzades per jugar. 
És obligatori portar el DNI els dies del partit.           
No es pot jugar amb equips diferents durant el mateix campionat. 

 
 Els partits es disputaran a les instal·lacions on juga cada equip com a local en el dia i 

horari assenyalat. L’equip local pagarà l’arbitratge a la mitja part del  partit. El preu 
de cada arbitratge serà de 25 euros (15 € pel àrbitre i 10 € pel anotador). Els partits es 
jugaran cada 15 dies. 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
SISTEMA DE COMPETICIÓ: 
  
El sistema de competició serà sistema lliga a dues voltes. 
Els 4 primers classificats jugaran la final a quatre. 
 
 DISPOSICIONS GENERALS  
 
 Per ajornar o canviar un partit s’haurà de fer mitjançant email: l’equip sol·licitant es 

posarà d’acord amb el responsable de l’equip contrari i els dos hauran d’enviar un 
email de confirmació  de l’ajornament a la següent direcció: 
afeccionadesbasquetigualada@gmail.com.  El responsable de l’àrea tècnica i el 
coordinador dels àrbitres, una vegada hagin donat la conformitat als 2 responsables 
implicats, es donarà el partit per ajornat o modificat. 
El termini d’ajornaments o modificacions de partit serà fins a les 14:00 del mateix dia 
del partit. Posteriorment no s’acceptaran modificacions i el partit es donarà per 
finalitzat amb el resultat de 2-0 en contra de l’equip infractor. 
El responsable tècnic serà l’encarregat de posar nova data a aquest partit.  
 

 Qualsevol tipus de comunicació oficial amb el responsable de l’àrea tècnica o amb 
el coordinador dels àrbitres, s’haurà de fer mitjançant el següent email: 
afeccionadesbasquetigualada@gmail.com. No s’acceptarà cap comunicació 
mitjançant l’aplicació whatsapp.  

 
 L’organització no es fa responsable dels possibles danys físics, la responsabilitat de 

l'assegurança mèdica és individual per a cada jugadora. 
 

 Cada equip es farà responsable dels possibles danys que es puguin ocasionar a les 
instal·lacions i en el material de la competició.  

  
 El termini màxim d’inici d’un partit és de 15 minuts, passat aquest es començarà el 

partit amb el número de jugadors que siguin presents, mai inferiors al mínim permès 
pel reglament (5 jugadores mínim). 

  
 Les jugadores hauran d’anar uniformats amb una samarreta del mateix color. 
 
 Queda totalment prohibit dur rellotges, ulleres sense cinta elàstica, així com qualsevol 

objecte que pogués ser perillós per a la resta de jugadors. 
    
 Cadascun dels equips hauran de presentar una pilota de bàsquet en condicions 

òptimes per a poder jugar. 
 
  
COMITÈ DE COMPETICIÓ 
  
 El Comitè estarà format per l’àrea tècnica del Servei d’Esports de l’Ajuntament 

d’Igualada i el coordinador d’àrbitres del 16è. Campionat  d’afeccionades de 
bàsquet. Aquest es reunirà setmanalment i pot decretar la suspensió momentània de 
jugadors, entrenadors  i/o equips. 

  
 Els delegats estan obligats a informar-se de les decisions i acords del Comitè de 

Competició davant de qualsevol incidència. Els acords del Comitè seran publicats el 
divendres de cada setmana. La regidoria d’esports no es fa responsable que els 
delegats d’equip es mirin o no la informació penjada a la pàgina web, cosa que pot 
fer incórrer en alineació indeguda o qualsevol altre incidència. Per últim, es notificarà 



 
 

 

 

per correu electrònic, no essent un eximent la possible no notificació i per tant 
l’incompliment de la possible sanció pel desconeixement de la mateixa 

  Qualsevol suggeriment o reclamació que s’hagi de fer a aquest Comitè de 
Competició, es farà mitjançant el següent email: 
competicioiapelacioseai@gmail.com 
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