I LLIGA DE
FUTBOL 7
SPECIAL OLYMPICS - ACELL -

Dissabtes tardes
(alternant amb les dates de la Lliga Catalana)

Organitza:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Barcelona, 31 d’Octubre del 2019

Benvolguts amics,

Ens adrecem a vosaltres per fer-vos arribar la convocatòria de la competició de
la I LLIGA DE FUTBOL 7 Temporada 2019 - 2020.
Aquesta nova competició es disputarà a les Pistes Meiland de Barcelona situat al
C/ de la Maternitat d’Elna 1,
• Dates previstes: 6 jornades (1 mensual)
18 de gener; 22 de febrer; 14 de març; 25 d’abril; 16 o 30 de maig; 6 de juny

QUOTES D’INSCRIPCIÓ:
El cost d’inscripció per esportista és de 3.80.-euros mensuals i inclou: l’organització,
els arbitratges, i les conseqüents medalles i/o trofeus al finalitzar la temporada.
El cost de la llicència és de 15€ esportista i entrenador. En el cas que siguin
esportistes que habitualment ja participen a competicions de l’ACELL en el mateix club,
la llicència ja és vàlida.
En cas de que l’esportista pertanyi a un altre club haurà de treure una nova
llicència.
En cas de que siguin esportistes nous hauran de fer el pagament i aportar la
documentació oportuna.
Cada club haurà de desplaçar-se pels seus mitjans fins els lloc de competició. La
Federació Catalana d'Esports per a discapacitat intel·lectual (ACELL), NO es fa
càrrec del transport dels esportistes participants ni dels monitors acompanyants.

DOCUMENTACIÓ:
Tots els esportistes participants han de tenir les Llicències Federatives en regla i ser afiliats
actius a la Federació Catalana d'Esports ACELL. També han de presentar el Certificat
Mèdic, que serà vàlid pel període d’un any a partir de la data de signatura,
l’autorització Paterna que ja no té caducitat.
“Si desitgeu donar d’alta a d’altres esportistes o realitzar alguna baixa, cal omplir el
formulari corresponent que trobareu a l’arxiu Excel lliurat juntament amb la
convocatòria i e model d’inscripció-arxiu “modificacions”En el cas de les noves altes/complementaries, caldrà lliurar la documentació adient
(Fitxa de l’Esportista que inclou l’Autorització Familiar, Certificat Mèdic, Certificat de
Discapacitat Intel·lectual i 1 fotografia) a les nostres oficines de Gran Via, 645.”
No oblideu que per tal de donar de baixa a un esportista, s’ha de notificar per escrit,si
no considerarem que aquests esportistes continuen donats d’alta. Recordem que la
quota per esportista és per 12 mesos, per aquest motiu, només es podran donar de
baixa els esportistes durant els mesos de setembre a maig. La quantitat d’esportistes
que hi hagi al mes de maig haurà de ser la mateixa als mesos de juny, juliol, agost i
setembre.
Recordeu que les noves altes no poden alterar significativament el nivell de joc al
qual està inscrit l’equip.

SISTEMA DE COMPETICIÓ:
Tots el partits es jugaran a la mateixa instal·lació. En el cas que algun equip estigui
interessat en fer una jornada a la seva població haurà de demanar-ho a l’organització
per valorar aquesta possibilitat.
Depenent del número d’equips, es faran les divisions oportunes seguint la filosofia
de Special Olympics.
L’àrbitre federat ho posarà la Federació (ACELL).
S’ha de tenir en compte l’obligatorietat de presentar les fitxes duran els partits.
Les actes les proporcionarà la Federació (ACELL).
Els entrenadors han de tenir la corresponent llicència federativa (ACELL), per tal
de poder controlar que siguin les persones adients les que dirigeixen els equips i a més
a més quedin cobertes les diferents assegurances.

TERMINI I LLOC D’INSCRIPCIÓ:
Les inscripcions s’hauran de lliurar màxim el 15 de desembre del 2019.
Tota inscripció que ens arribi més tard d’aquesta data no serà admesa, a causa de les
dificultats d’haver de modificar el calendari de competició.
Les entitats interessades hauran d’inscriure’s directament a:
ACELL

-

Gran Via Corts Catalanes, 645, 9 pl. - 08010 BARCELONA
HORARI: Matí: de 10 a 13 h - Tarda: de 16 a 18 h
TEL: 93 318 39 44

*La documentació haurà de ser presentada personalment, per correu certificat o per
e-mail* - Sara Luna - sara.luna@federacioacell.org
No s’admetrà cap inscripció telefònica o per fax.
Les Entitats que s’inscriguin rebran tota la documentació de la competició via e-mail.

Tot esperant rebre les vostres notícies, restem a la vostra disposició per qualsevol
aclariment o consulta.
Atentament,

MANEL ALGECIRAS

Director tècnic

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 la relació 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

