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CIRCULAR Nº 34

NIVEL: 00

Tempada 16-17

Destino: Delegacións Zonais, Clubs.
Asunto : Inscrición equipos na 1ª División Feminina.
Ponse en coñecemento das Delegacións e de todos os clubs interesados que o prazo
de inscrición dos equipos nesta COMPETICIÓN remata o vindeiro día 7 de xullo
2017 ás 13.00 hrs.
Todos os equipos que desexen formalizar a súa inscrición nesta temporada nas
categorías que se indican máis abaixo, deberán inscribirse vía WEB,
(www.fegaba.com) e logo remitir ás Delegacións a seguinte documentación:
- AVAL BANCARIO, o xustificante do ingreso de transferencia
bancaria a nome da FGB por importe da cantidade que en cada caso corresponda.
- DEREITOS DE INSCRICIÓN, xustificante de ingreso da
transferencia bancaria, a nome da FGB, por importe da cantidade que en cada caso
corresponda.
Ingresos Nº Conta para Avais e Inscrición:

ES96-2100-1455-14-0200227406- Caixabank
As cantidades en concepto de INSCRICIÓNS E AVAIS que deberán presentarse son
as seguintes:
C. Afiliación
Aval
1ª Div. Feminina
245,00 €
1.950,00 €
Na páxina Web desta Federación (www.fegaba.com) atoparanse os modelos de
impresos para a súa utilización por parte dos equipos para inscribirse nas citadas
competicións durante a tempada 2017-18
Por outra banda, tamén pedimos a todos os clubs interesados que preparen toda a
documentación necesaria e a remitan, a través das respectivas delegacións, dentro
dos prazos establecidos e seguindo o que se indica na presente circular co fin de
evitar perxuízos irreparables que seríamos os primeiros en lamentar e dos que a
Federación Galega de Baloncesto non se fai responsable.
Santiago, 26 xuño 2017
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