LLIGA
PREFERENT CATALANA
DE BÀSQUET
2021-2022
FEDERACIÓ ACELL

Organitza:

Amb el suport de:

1. Dates / Horari:
Es faran 18 jornades, coincidint amb els caps de setmana de la Lliga Catalana, per afavorir
la unificació de competicions i evitar problemes amb coincidència de dates amb
campionats de Catalunya i altres competicions.
Dates:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16, 23 d’octubre de 2021
6, 13 I 27 de novembre de 2021
11, 18 de desembre de 2021
15, 29 de gener de 2022
12, 19 de febrer de 2022
12, 26 de març de 2022
9, 30 d’abril de 2022
7, 21 de maig de 2022
11 de juny de 2022 CLOENDA

Horaris:
Els partits hauran de jugar-se preferentment en horari de dissabte (durant tot el dia) o
diumenges al matí.
Els equips hauran de reservar a la pista corresponent 1 hora i mitja per partit i indicar quin
serà l’horari en el qual jugarà els seus partits com a local.

2. INSCRIPCIONS
2.1 DOCUMENTACIÓ
Per a participar, caldrà obligatòriament:
1. Que l’ Entitat o Club Esportiu estigui federat a l' ACELL, de no ser així, haurà de formalitzar
la seva inscripció per tal de poder participar. Pels Clubs Esportius o Entitats que ja estan
federats, serà imprescindible estar al corrent de pagament fins a la data.
2. Presentar el full d'inscripció per l’ Entitat o Club amb totes les dades complimentades i
amb el pressupost de l'autocar de l'empresa que normalment utilitzen.

Us recordem que si voleu federar nous esportistes heu d’adjuntar a la inscripció per a
cadascun d’ells:
•
•
•
•

Fitxa d’Inscripció / Autorització Familiar
1 fotografia mida carnet
Certificat mèdic o Autorització familiar que substitueix el c. mèdic.
Certificat de Discapacitat Intel·lectual

Tots els esportistes participants han de tenir obligatòriament les Llicències Federatives en
regla i ser afiliats actius a la Federació C a t a l a n a d ’ E s p o r t p e r P . D . I . - A C E L L .
Així mateix, us recordem, que l’únic document que cal renovar anualment és el Certificat
Mèdic i que es OBLIGATORI tenir-lo ACTUALITZAT a les nostres oficines del C. E. M. Mundet
21 dies naturals abans del dia de la competició per poder participar, certificat que serà
vàlid pel període d’un any a partir de la data de signatura del mateix, motiu pel qual
és imprescindible fer constar la data al document.
2.2 QUOTES D’INSCRIPCIÓ
Des de la Federació ACELL, s’ha trobat un patrocinador que ajudarà a sufragar les
despeses de transport i arbitratges, però no la resta de despeses.
La quota per aquesta lliga serà de: 10,12€/esportista/mes, durant els mesos d’octubre a
juny. Aquesta temporada aquestes quotes NO seran abonades.
Recordeu que ja des de la temporada passada es van fer canvis en la modalitat de
pagament de la inscripció dels esportistes, aprovats per la Assemblea:

1) MODALITAT PAGAMENT TOTAL TEMPORADA: El Club pagarà la quota d'inscripció per
la temporada sencera, obtenint un 15% de descompte sobre el preu total.
2) MODALITAT PAGAMENT MENSUAL: El Club pagarà cada mes la quota d'inscripció total,
prorratejat entre 9 mesos (enlloc dels 12 mesos en que es realitzava abans), iniciant-se
al mes d'octubre i finalitzant al mes de juny.

Cal tenir present que, amb el canvi de modalitat de pagament, la quota mensual per
esportista s'aplicarà per 9 mesos, i per tant només acceptarem la comunicació de baixes
fins el mes d'abril inclòs, havent de mantenir-se el mateix nombre d'esportistes durant els
mesos de maig i juny en que finalitza la temporada.
Tots els jugadors hauran de tenir la llicencia federativa de l’ACELL i ser socis ACTIUS
(mitjançant la quota mensual estipulada)

Així mateix, tant l’entrenador com el delegat hauran d’estar en possessió de la
mencionada fitxa federativa de l’ACELL, per poder seure a la banqueta o estar a pista.
Cap persona sense identificar i sense aquesta fitxa podrà estar a pista.
Tots els components dels equips (jugadors, entrenador i delegat), hauran de presentar a taula,
(davant de la presencia de l’àrbitre) aquestes fitxes i un carnet –DNI- per identificar-se.

2.3 TERMINI I LLOC D’INSCRIPCIÓ
La data màxima per lliurar la inscripció es el 23 de Setembre del 2021.

Les entitats interessades hauran d’inscriure’s directament a:
FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A P.D.I. - ACELL
CEM Mundet: c/ Olympe de Gouges, s/n.

- 08035 BARCELONA

HORARI: de 8:00 h a 18:00 h. (Cal concertar cita prèvia)
TEL: 93 318 39 44
*La documentació haurà de ser presentada personalment, per correu certificat o per email* - Sara Luna - sara.luna@federacioacell.org
# No s'admetrà cap inscripció telefònica o per fax.

3. SISTEMA DE COMPETICIÓ / INSTAL·LACIONS
• Competició on cada equip jugarà a la seva pista.
Pista:
Cada equip haurà d’aportar el seu propi terreny de joc. La pista haurà de complir amb les
mides mínimes reglamentàries (24 x 12 m.) i està ben senyalitzada. No posem condicions de
si han de ser cobertes o descobertes ni el tipus de paviment (parquet, ciment, linòleum…).
*Cal facilitar l’adreça de la pista a l’hora de fer la inscripció.

Durada dels partits:
Es faran 4 parts de 10 minuts a temps aturat, amb un descans de 5’ entre la segona i tercera
partCada equip disposarà de 1 temps mort (1’) a cada part.
Reglament:
Es farà servir l’actual reglament de la Federació ACELL, seguint les normes marcades per
cada nivell de joc. Per evitar causar despeses extraordinàries als clubs implicats,
l’aplaçament dels partits s’atendrà segons la normativa adjunta.
Els equips tindran un termini màxim de 2 mesos per modificar la data i hora del partit. Aquells
casos excepcionals seran valorats per la Federació ACELL, sempre i quan no hi hagi entesa
entre els equips implicats.
Marcadors superiors a 50 punts de diferencia.
S’anuncia que tal com existeix a alguna categoria de la Fed. Cat. de Bàsquet, i per evitar
marcador massa “amplis”, es tancarà el marcador un cop s’arribi a 50 punts de diferència.
A l’acta es continuarà registrant la puntuació real.
Un cop finalitzat el partit, si el resultat del partit registrés una diferència superior a cinquanta
(50 ) punts, el resultat final reflectirà la puntuació de l’equip perdedor, sent la de l’equip
guanyador cinquanta (50) punts més. Si la diferència fos inferior , el resultat serà el real.

Àrbitres i personal de taula:
La Federació ACELL organitzarà la presencia dels àrbitres a tots els partits fent-se càrrec de
les despeses, que això suposi.
Si es donés el cas de que un àrbitre no es presentés, el partit restarà aplaçat i els 2 equips
(prèvia comunicació) a l’organització marcaran una nova data i hora. Tot i així, recomanem

que el club local tingui preparades dues persones més per si fos necessari.
4. TRANSPORT
El desplaçament de cada equip fins el lloc de competició l’organitzarà cada club, sent
preferentment amb furgonetes per estalviar despeses. Si ha de ser en autocar, el pressupost
serà l’aprovat per la Federació ACELL segons acord previ amb la empresa d’autocars.
Aquestes despeses seran cobertes per la federació ACELL, mitjançant l’aportació de la
empresa patrocinadora, exceptuant els que es realitzin dins la mateixa localitat o localitats
properes a on es pugui anar en transport públic de forma fàcil.

De conformitat amb l’establert a la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al
sistema de tractament titularitat de la FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL -ACELL- amb
la finalitat de poder realitzar la gestió administrativa i comercial. El tractament de les dades queda legitimat en base a larelació comercial que ens uneix.
No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal. Tenen dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com a altres drets, tal i com es detalla a
la informació addicional. Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: www.federacioacell.org

