
 

 

 

 

A TOTS ELS CLUBS PARTICIPANTS EN EL 
C. E. DE 1a DIVISIÓ FEMENINA “COPA CATALUNYA” 

ORGANITZACIÓ DE LA FINAL 
 
 

Per mitjà de la present es convoca, amb caràcter restringit, l’organització de la Final 
d’aquest Campionat, a celebrar el proper dia 16 de maig de 2010, i que ha d’establir la 
classificació final. 

Les condicions a complir per part dels Clubs sol·licitants a optar a l’organització d’aquesta 
Final són les següents: 

• Haver participat en el Campionat Copa Catalunya aquesta temporada 2009-2010. 
• Instal·lació adequada i pilotes. 
• Fer-se càrrec de les despeses arbitrals. 
• Lliurament de 25 invitacions per cadascun dels 2 equips participants. 
• Facilitar l’accés gratuït a la instal·lació de totes les persones amb llicència en vigor 

a favor de qualsevol dels 2 equips participants. 
• Lliurament de 4 invitacions per a cadascun dels 18 equips restants participants en 

aquest Campionat. 
• El preu màxim autoritzat per l’adquisició de localitats serà el següent: 

o 6,00 € entrada 
• Oferta econòmica independent de les despeses arbitrals (en sobre tancat i 

precintat), la qual serà destinada a reduir costos de la Guia de la propera 
temporada. 

• Filmació en DVD. 
• Servei d’estadístiques. El Departament de Premsa d’aquesta Federació Catalana 

de Basquetbol (FCBQ) n’establirà les condicions. 

Les sol·licituds hauran de ser presentades davant el Registre d’aquesta FCBQ, Rambla 
Guipúscoa 27 de Barcelona, fins a les 18:00 h del dia 10 de maig de 2010. 

L’obertura de les pliques tindrà lloc el mateix dia 10 de maig, dilluns, a les 19:00 h i a la 
qual resten especialment convidats els Clubs i Entitats que optin per a l’organització. 

El Campió de Catalunya tindrà dret preferent d’organització de la fase d’ascens a Lliga 
Femenina 2 a celebrar juntament amb el 1r i 2n classificats del Campionat Balear. 

 
 
Barcelona, 29 d’abril de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
Signat l’original: Josep M. Alberich 
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