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ASUNTO:CIRC. Nº 4 FGB
FECHA DOCUMENTO:03/07/2017

CIRCULAR Nº 04

NIVEL: 00

Tempada 17-18

Destino: Delegacións, Clubs.
Asunto: Inscricións dos equipos participantes
CLASIFICATORIAS, JUNIOR-CADETE E INFANTIL.

participantes

nas

FASES

Ponse en coñecemento das Delegacións e de todos os clubs interesados que o prazo
de inscrición dos equipos nas FASES CLASIFICATORIAS de categorías JUNIORCADETE E INFNATIL, Masculina e Feminina finaliza o vindeiro día 28 de Xullo 2017
ás 13.00 hrs. Todos os equipos que desexen disputar estas fases deberán inscribirse
a
través
de
correo
electrónico
a
súa
delegación
con
copia
a
competiciones@fegaba.com:

- FOLLA DE INSCRICIÓN
- COTA DE FILIACIÓN

A data do 30 de xullo ás 13.00 hrs. é improrrogable para presentar esta
documentación.

C. Afiliación
Clasificatoria a 1ª Div. Júnior 100,00 € (*)

Data
28.07.17

Clasificatoria a 1ª Div. Cadete.

100,00 € (*)

28.07.17

Clasificatoria a 1ª Div. Infantil

100,00 € (*)

28.07.17

Unha vez rematada a Fase Clasificatoria, os equipos inscribiránse na categoría que
lles corresponda (1ª división ou ben 2ª División).
(*) Os equipos que participen nas Fases Clasificatorias e consigan o ascenso a 1ª
división, únicamente abonarán a diferencia da Cota de Afiliación da categoría na que
obteña a praza definitiva. Os clasificados nos postos 3º e 4º da fase final a FGB
reintegráselle o 50% da inscripción e o outro 50% quedará para o abono da Cota de
Afiliación da 2ª División caso de non ter ascendido.
O comité de Actividades da Federación Galega decidirá en base ás solicitudes de
inscrición, o sistema de competición para disputar estas Fases Clasificatorias

Estadio Multiusos de San Lázaro, Porta 14. 15707 Santiago de Compostela
teléfono: 981 585 040
fax: 981 566 066

cif: V-15115306

A Federación Galega de Baloncesto solicita das Delegacións Zonais que se lle dea a
maior difusión posible ao contido da presente circular, e non soamente entre aqueles
equipos que en primeira instancia, teñen dereito á inscrición nas competicións de
ámbito autonómico, senón tamén entre aqueles que puideran estar interesados en
optar por algunha das prazas vacantes que se lle puideran dar.

Santiago, 3 xullo 2017

Asdo. Susana Fernández Fiuza
Secretaria Xeral
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