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A TOTES LES ENTITATS

- Noves dates d'inici de les competicions FCBQ

Davant la prolongació comunicada pel Govern de les mesures per a la contenció de la Covid-19,
aplicades des del 7 de gener a Catalunya i fins el 24 de gener, i malgrat tenir els calendaris de No
Promoció i Promoció ja publicats, la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) ha
establert unes noves dates d'inici de les competicions:



Competicions No Promoció:
Competicions Promoció:

6 i 7 de març de 2021
13 i 14 de març de 2021

Éssent l'objectiu bàsic, en l'establiment de l'inici de la temporada 2020-2021 a nivell competitiu en
el mes de març, no només que els i les esportistes tinguin el període de preparació suficient per
reiniciar l'activitat reduint al màxim el risc de lesions per un retorn no prou preparat; sinó també el
de proporcionar als clubs i entitats afiliades temps per reorganitzar administrativament la ubicació
de partits, en funció de les noves disposicions horàries.
En aquest sentit, s’ha procedit a a l’actualització de les Disposicions Generals per als Campionats
organitzats per l’Fcbq (Bases de Competició), d’acord amb el que s’acordà en la darrera reunió de
la Junta Directiva del mes de desembre i tal com va ser comunicat en la circular n. 17.
Esperant que el desenvolupament d’aquesta tercera ona de la pandèmia permeti iniciar la
Competició en les dates i condicions previstes, es prega a totes les entitats analitzin les
planificacions horàries vigents de partits i ajustin si cal, els horaris a la nova normativa.
L'FCBQ resta pendent a les indicacions sobre l'evolució epidemiològica, anunciades pel Govern,
per anar informant i comunicant, als clubs i entitats afiliades a la Federació respecte la confirmació
de la jornada d'inici de les competicions de la temporada 2020-2021, confiant en què amb les
noves dates establertes es puguin disputar els primers partits.
Barcelona, 18 de gener de 2021
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