
 

 

 

 

 

A TOTES LES ENTITATS 

 

- TROBADA FINAL D’ESCOLES DE BASQUETBOL 2009 
 
Aquest 2009 coincidint amb l’any en que Blanes és la Ciutat del Bàsquet Català, el Comitè Tècnic de 
la FCBQ organitza la XI TROBADA FINAL D’ESCOLES DE BÀSQUET DE CATALUNYA.  
 
Aquesta trobada que es porta a terme amb la col·laboració dels organitzadors dels actes de Blanes 
Ciutat del Bàsquet 2009  representa la cloenda de la temporada dels nostres jugadors/es més petits i 
la culminació de les Trobades d’Escoles de Bàsquet. 
 
Així el diumenge 24 de maig, Blanes acollirà al llarg de tot el matí aquesta trobada de caire lúdic que 
pretén aplegar un gran nombre d’Escoles de Bàsquet de tot Catalunya. 
 
Els nens/es a part de jugar 2 o 3 partits participaran en diferents activitats lúdiques al llarg de tot el 
matí (inflables, jocs, etc.) 
 
Els participants poden ser nens/es: 
 
 Nascuts els anys 2003-2004 (masculí, femení, mixt)  
 Nascuts els anys 2001-2002 (masculí, femení, mixt)  
 Nascuts els anys 1999-2000 (masculí, femení, mixt)  
 Nascuts els anys 1997-1998 (masculí, femení, mixt)  
 
En qualsevol dels casos s’ha de tractar d’equips que no hagin estat federats enguany. 
 
Us demanem que ens retorneu al Comitè Tècnic per fax (93/3237760) o per correu electrònic 
promocio@basquetcatala.cat, degudament emplenat el full d’inscripció que us adjuntem, fent-hi 
constar els equips amb els que hi participareu. El termini d’inscripció acaba el divendres 15 de 
maig a les 19 hores. 
 
Esperem compartir amb vosaltres aquesta gran festa del bàsquet pel més petits. 
 
 
Barcelona, 4 de maig de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signat l’original: Xavier Rodríguez Tierno 
Director Tècnic 
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TROBADA FINAL D’ESCOLES DE BÀSQUET 
DE CATALUNYA 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ 
 

BLANES 
DIUMENGE, 24 DE MAIG DE 2009 

 
 
NOM DEL CLUB  
NOM DE L’ESCOLA  
RESPONSABLE  
TELÈFON DE CONTACTE  
FAX  
CORREU ELECTRÒNIC  
 
EQUIPS QUE INSCRIU 
 
 03-04 01-02 99-00 97-98 
MASCULÍ      
FEMENÍ     
MIXT     
 
Marqueu la casella d’equips i la categoria dels mat eixos. 
 
 

 
RETORNEU AQUEST FULL DEGUDAMENT EMPLENAT PER FAX A LA 

FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL 
 

FAX: 933237760 
 

COMITÈ TÈCNIC. ESCOLES DE BÀSQUET 
O PER CORREU ELECTRÒNIC 

 
promocio@basquetcatala.cat 

 
ABANS DEL DIVENDRES 15 DE MAIG A LES 19 HORES. 

 
 
 

Les dades del present imprès seran tractades en un fitxer titularitat de la FCBQ sent la seva finalitat la gestió de 
la seva participació en la trobada Final d’Escoles de Bàsquet de Catalunya i l’enviament d’informació relacionada 
amb les seves activitats i promocions. Pot exercitar el dret d’accés, rectificació o cancel·lació a la següent 
direcció enviant un escrit amb una fotocòpia del DNI a l’Assessoria Jurídica de la FCBQ amb domicili a 
Barcelona, Rambla Guipúscoa, 27 (08018). 


