ACTA REUNIÓ DE LA COMPETICIÓ BÀSQUET ADULTS CET I
CITY LEAGUE
Temporada 2017-2018
DATA: Dijous7 de setembre de 2017
HORA: 13 h
LLOC: Seu del Consell Esportiu del Tarragonès
ASSISTENTS:

Sr. Ivan Guerrero (PANS & COMPANY)

Sr. Francisco Laboria (BASF)

Sr. Dani Fàbregas (GHOST BILL’S BÀSQUET)

Sr. Xavi Socias (FRIGOVOLT)

Sr. Antonio Moya (ADC LOS CALAMBRES)

Sr. Aurelio M. Santos (OUTSIDERS)

Sr. Antonio Escriu Roig (LOS MORAOS)
Punts tractats:
1. Plantejament de la normativa temporada 2017-18.
2. Sondeig equips en la participació a la nova convocatòria.
3. Aportacions i propostes dels equips assistents.
4. Valoracions finals i altres assumptes.
Del Consell Esportiu del Tarragonès hi assisteix la Sra. Maribel Roig Mestre,
com a secretària de la reunió.
Es dona la benvinguda als assistents i es dona per iniciada la reunió.
1. Plantejament de la normativa temporada 2017-18
Es fa un breu resum de la normativa vigent per a aquesta propera
temporada assenyalant-ne els punts més importants: terminis
d’inscripció, quotes d’inscripció, quota de l’assegurança, data d’inici
de la competició, nombre màxim de jugadors per equip i seu de la
competició.
S’esmenta que aquesta temporada la competició es durà a terme al
pavelló de Campclar, ja que a inicis del mes d’octubre el pavelló ha
d’estar operatiu.
En benefici dels equips, les quotes per a aquesta temporada no s’han
augmentat respecte a la temporada anterior, tot i que el cost arbitral i
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el cost de lloguer de pista sí que ha tingut un augment, com també el
cost de l’assegurança.
2. Sondeig equips en la participació a la nova convocatòria
Es fa un recompte i previsió dels possibles equips que participaran
aquesta propera temporada: AMICS DE COVESTRO, LOS
CALAMBRES, PANS & COMPANY, GHOST BILL’S BÀSQUET,
FRIGOVOLT, BASF, LOS MORAOS I OUTSIDERS.
L’equip CANTERAS FERRAN, que en altres temporades havia
participat, està mirant si aquesta temporada compta amb el mínim de
jugadors per poder-se inscriure.
L’entitat C.B. Sant Pere i Sant Pau va fer una consulta al Consell
Esportiu,donat que té la intenció d’inscriure un possible equip, però
encara està per confirmar.
S’ha fet consulta també a altres equips que van participar en altres
temporades, però alguns han confirmat que no s’inscriuran.
El Consell Esportiu informa que ha fet difusió de la convocatòria a les
xarxes socials, pàgina web, ràdio i premsa escrita.
L’equip de Frigovolt planteja l’opció d’inscriure dos equips amb la
condició de tenir itinerants alguns jugadors, amb la voluntat que hi
hagi més equips a la competició i facilitar la disponibilitat dels
jugadors. Els equips assistents hi estan d’acord i el Consell Esportiu
ha demanat una sol·licitud per escrit amb la petició i la definició dels
termes per tal de poder autoritzar-ho i notificar-ho als equips
participants oportunament.
3. Aportacions i propostes dels equips assistents
Arran de la petició prèvia de l’equip GHOST BILL’S BÀSQUET perquè
el temps entre la lliga regular i la fase de playoff no es dilatés tant
com la temporada anterior, s’acorda que es prioritzaràal màxim
aquest punt i que ambreferència als playoffs i la lliga en general es
donarà prioritat sempre a possibilitar que tots els equips juguin el
nombre màxim de partits.
D’altra banda, la majoria d’equipsdeixenconstància que l’actitud
d’alguns àrbitres no és la correcta. Des del Consell Esportiu es
reitera que sempre que hi hagi un fet que es consideri fora de la bona
actuació arbitral es faci saber directament al Consell Esportiu i que
aquest contactarà amb la Federació perquè prengui les mesures que
consideri oportunes dintre del marc del seu règim sancionador. Els
equips, però, consideren que, donat que solen ser sempre els
mateixos àrbitres i que tots s’acaben coneixent, es produeix una
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situació en la qualdesprés poden haver-hi represàlies per part dels
àrbitres.
S’analitzarà si endates lliures es pot convocar un torneig en format
de copa entre la lliga regular i la fase de playoff.
L’equip de Los Calambresconsulta si l’assegurança que tramiten amb
el Consell Esportiu per a aquesta competició cobreix els
entrenaments i els partits amistosos. Des del Consell es farà la
consulta i les gestions oportunes per saber si les lesions esportives
fora dels partits oficials queden cobertes, tot i que la informació
última facilitada per la corredoria d’assegurances estableix que
l’assegurança cobreix tan sols l’accident esportiu en els partits
oficials de la competició. Aquest últim punt preocupa molt els
equips,jaque alguns fan entrenaments i partits amistosos fora de la
competició, i manifesten el seu desacord amb el fet que amb el preu
que paguen no quedi cobert.
El Consell també informa que a la temporada anterior i a l’inici
d’aquesta ha intentat negociar el preu del lloguer de la pista amb el
Patronat Municipal d’Esports de Tarragona, però que no ha rebut
una resposta positiva. S’informa que actualment les negociacions
s’estan duent a terme ja a nivell institucional.
4. Valoracions finals i altres assumptes
No hi ha més assumptes.

Maribel Roig Mestre
Secretària

Tarragona, 8 de setembre de 2017
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