
 

 

 

 

 

A TOTES LES ENTITATS 
 
 
 
 
- ESCOLES DE BASQUETBOL 
 
 
 
Ens adrecem a totes les Entitats afiliades i adherides, per informar-vos que es 
convoca a una reunió el proper dimecres dia 21 de gener de 2009 a les 19:00 hores 
a la Sala d’Actes de la Federació Catalana de Basquetbol, Rambla Guipúscoa, 27, 
1r. pis, a totes les Escoles de Basquetbol que estiguin interessades en participar en 
les Trobades d’Escoles que començaran al mes de febrer, per tal de poder 
organitzar aquesta activitat. 
 
És per això, que agrairem que portessin complimentat el dia de la reunió, el full 
d’inscripció adjunt. 
 
Veure full d’inscripció: 
 
http://www.basquetcatala.com/escolesbasquet/trobades/2007-2008/fitxainscripció.pdf 
 
Aprofitem per comunicar-vos que s’amplia el termini d’inscripció de les Escoles fins 
el dia 21 de gener de 2009, per tal de que qualsevol Escola de nova creació pugui 
fer la inscripció, i si és del seu interès pugui inscriure’s a les Trobades Quinzenals 
d’Escoles. 
 
En espera de la vostra assistència, 
 
 

Barcelona, 30 de desembre de 2008 
 
 
 
 

Signat l’original: Xavier Rodríguez Tierno 
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TROBADES QUINZENALS D’ESCOLES DE BÀSQUET / TEMP. 2008-2009 
 

ENTITAT: RESPONSABLE: 

TELÈFON: TELÈFON: 

FAX: FAX: 

E-MAIL: E-MAIL: 
 

Quadrant de grups amb els que voleu participar 
 

 * Indiqueu el nombre d’equips que teniu de cada grup d’edats. 
 * Si teniu equips amb jugadors que pertanyin a més d’un grup d’edats, 
marqueu la casella del grup dels més grans. 
 

DATA NAIX. Mixte Femení Masculí 

Any 2003-04    
Any 2001-02    
Any 1999-00    
    

 
Quadrant de dates disponibles 
 
 * Si disposeu de pista per poder jugar a casa anoteu el NOM I ADREÇA DE LA 
INSTAL·LACIÓ, HORARIS i NÚM. PISTES  disponibles. A la casella d’ OBSERVACIONS, indiqueu si 
la pista és coberta o no i si aquesta trobada que voleu organitzar coincideix amb alguna celebració 
especial. 

* Si no disposeu de pista, indiqueu l’horari a la casella de TROBADES COM A VISITANT. 
 

I N S T A L · L A C I O N S  

DIA TROBADA 

HORARI NOM i ADREÇA NÚM.PIST
ES 

TROBADES COM A 
VISITANT OBSERVACIONS 

21,22 FEB.      

28 FEB i 1 MARÇ      

7,8 MARÇ      

14,15 MARÇ      

21,22 MARÇ      

28,29 MARÇ      

4,5 ABRIL      

18,19 ABRIL      

25,26 ABRIL      

2,3 MAIG      

9,10 MAIG      
 


