
                           
 

FESTIVAL DE LA INFÀNCIA 
 

Informació important 
 
A fi d’aconseguir el correcte desenvolupament de la competició, us comuniquem els 
principals aspectes d’ordre pràctic que cal que tingueu present. 
 
Lliurament de passis: els dies 27, 28 i 29 de desembre els passis es lliuraran al 
centre comercial Arenas (pl. Espanya) al punt de trobada de la Federació on també 
es farà la fotografia d’equip, així doncs és necessari que tots els nens/es amb els seus 
tècnics s’hi presentin. 
La resta de dies els passis es lliuraran al mateix saló una vegada finalitzin els vostres 
partits. 
Els equips que el seu primer partit sigui a partir del 30 de desembre hauran de trucar 
al telèfon habilitat per l’FCBQ per recollir els passis al mateix recinte. 
 
Accés: L’accés al Palau Firal s’efectuarà sempre per la porta situada al c/ Rius i Taulet. 
Caldrà presentar el passi col·lectiu abans esmentat. Heu de tenir en compte que els 
passis són col·lectius i ha d’entrar tot el grup a la vegada.  
Cada equip tindrà un passi d’equip per 15 persones i un passi d’acompanyants per 15 
persones més. La resta haurà de comprar l’entrada per accedir al recinte. 
 
Puntualitat: Amb la finalitat d’acomplir adequadament l’horari establert, l’organització 
ha previst un sistema per a emplenar les actes, previ a cada partit, mitja hora abans 
del seu inici. Per tant, els equips tenen l’obligació d’esser presents a les immediacions 
de les pistes en aquest termini de temps. Tanmateix, si fos possible iniciar els partits 
abans de l’hora prevista, l’organització podrà així decidir-ho. 
 
Alineació: Caldrà presentar les llicències de tots els jugadors que hagin de participar. 
 
Contacte amb l’organització: Per part de l’FCBQ hi haurà un únic interlocutor per 
comunicar qualsevol incidència bé personalment o bé per telèfon al 628 564 078. Serà 
l’únic interlocutor vàlid davant els equips participants. 
 
Equipament: Els equips s’hauran de personar en les instal·lacions amb les dues 
equipacions reglamentaries, (color clar i color fosc) amb la finalitat d’evitar la suspensió 
dels partit per coincidència de colors.  
 
Arbitratge: el cost dels arbitratges és de 33 € per partit. Aquest import es carregarà 
al compte del club una vegada finalitzat el torneig, excepte aquelles entitats que no 
afiliades a l’FCBQ que hauran de pagar l’import corresponent en efectiu al final de cada 
partit. 
 
Pilotes:  Les pilotes de joc i d’escalfament seran proporcionades per la pròpia 
organització. 
 
Vestidors: L’organització no ha habilitat vestidors amb dutxes. 
 
 
Barcelona, a 17 de desembre de 2014 


