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TORNEIG AFAS  
FUTBOL SALA i BÀSQUET 

 

INSCRIPCIONS DELS/LES ESPORTISTES I 
EQUIPS 

1.1 Els esports convocats són futbol sala i  bàsquet. Els equips podran ser masculins, 
femenins i mixtes.  
 

1.2 Les inscripcions s’hauran de formalitzar des del propi centre educatiu o l’AMPA 
mitjançant el protocol estipulat des del CE Baix Camp i dins els terminis 
establerts (no s’acceptaran inscripcions individuals o de particulars). 

 
 

1.3 Podran participar les persones majors d’edat que siguin: els pares, les mares o 
tutors/es legals que tinguin els seus fills o les seves filles matriculats/ades a 
primària i/o secundària, els/les mestres i els professors i les professores dels 
centres educatius de la Comarca del Baix Camp. 
 

1.4 Cada equip participant haurà de representar el seu centre educatiu. 
 

 
1.5 Serà obligatori que cada esportista tingui tramitada la llicència esportiva del 

Consell Esportiu del Baix Camp del curs 2022 – 2023 que serà gratuïta.  
 

1.6 Aquesta llicència esportiva serà el document d’identificació obligatori que, 
els/les esportistes, hauran de presentar per participar a les competicions (sense 
aquest document no es permetrà la seva participació).  

 
 

1.7 L’assegurança d’accidents esportius és obligatòria per participar.  A triar en 
aquests supòsits: 

− JA EN TENIM!!! Assegurança tramitada des del centre educatiu o l’AMPA 
amb cobertura per activitats esportives per a persones adultes i amb 
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despesa sanitària il·limitada. Serà obligatori lliurar una còpia de la 
cobertura de la pòlissa amb una declaració responsable del centre o 
AMPA. 

− NECESSITEM ASSEGURANÇA!!! Possibilitat de realitzar la tramitació de 
l’assegurança a través del CE Baix Camp amb cobertura sanitària 
il·limitada (preu a consultar). 

 

1.8 Tots els partits seran arbitrats amb tutors/es de joc del Consell Esportiu del Baix 
Camp. Els partits tindran un preu de 28 euros, que abonaran la meitat cada 
equip, al camp de joc.  
 

1.9 Els partits es jugaran entre setmana, els dimarts i/o els dijous, en la franja 
horària de les 19 a les 22 hores a les instal·lacions de l’Institut Escola Pi del 
Burgar de Reus. 

 
1.10 Inici de la competició:  17 de gener de 2023 

  
1.11 El Comitè organitzador es reserva el dret d’anul·lar competició, si el nombre 

d’equips o esportistes inscrits/es no arriba al mínim que garanteixi un òptim i 
digne desenvolupament de la competició. 
 

1.12 El Consell Esportiu del Baix Camp designarà un Comitè de Competició, estament 
autònom, que haurà de vetllar pel correcte desenvolupament de les 
competicions. Podrà actuar davant la presentació de reclamacions o recursos i 
també podrà actuar d’ofici.   
Durant les competicions s’aplicarà la normativa del Comitè de Competició del 
Consell Esportiu del Baix Camp (es poden consultar a la web www.cebc.cat) i 
les Normes de Disciplina Esportiva del Consell Català de l’Esport (es poden 
consultar a la web www.gencat.cat). 
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