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1.

CONDICIONS GENERALS.

1.1.

Per poder optar a Seu del Circuit 3x3, el sol·licitant haurà de presentar, dins els termini establert per
l’FCBQ:
-

1.2.

El formulari de sol·licitud degudament omplert, signat i segellat.
El present PLEC DE CONDICIONS (annex al formulari) degudament signat i segellat.

La titularitat del Circuit 3x3 FCBQ és exclusiva de l’FCBQ, i per tant té potestat decisòria en l’àmbit
de competició, protocol, comunicació, premsa, comercial i màrqueting entre d’altres.
Per tal de vetllar pel bon funcionament de l’esdeveniment, l’FCBQ coordinarà totes les àrees amb
el Co-organitzador i altres agents implicats si es dona el cas, i establirà un equip Organitzatiu que
vetllarà per cada una de les diferents àrees.

1.3. El Co-organitzador es compromet a complir amb la legislació vigent susceptible d’aplicació a l’espai i
activitat on es desenvoluparà l’esdeveniment.
1.4. La publicació definitiva de les Seus del 5è Circuit 3x3 FCBQ sortirà un cop revisades totes les
sol·licituds.
1.5. En aquesta 5a edició, la categoria Pro NO es jugarà en totes les seus del Circuit 3x3 FCBQ i
dependrà del calendari Pro World de FIBA3x3 que hi pugui haver canvis i modificacions en les seves
dates.

2.

CARACTERÍSTIQUES I NECESSITATS DE LES PISTES DE JOC
2.1.

Pistes de joc.
Disposar d’espai per 6 pistes com a mínim.
Tant si és pavelló com si és descobert (preferiblement) les mides de les pistes de joc hauran de ser
de 15x11m amb els seus marges de seguretat corresponents de mínim 1 metre.
En cas de pistes exteriors a muntar s’haurà de tenir en compte la seguretat dels jugadors/es com a
primer criteri de muntatge. El terra ha de ser llis i no mostrar cap irregularitat que pugui afectar la
integritat dels jugadors/es i el bot de la pilota.
En cas que l’esdeveniment sigui en exterior, és necessari disposar d’instal·lació alternativa per
poder jugar en cas de pluja.(Pla B)

2.2.

Cistelles de joc.
Les cistelles hauran de ser reglamentàries segons la categoria de joc i haurà d’estar degudament
protegida.

2.3.

Pilotes.
L’FCBQ aportarà els jocs de pilotes oficials de joc 3x3 necessàries, excepte per la categoria Mini
que haurà de jugar amb pilota talla 5.

2.4

Tarima o bastida per a posició TV pista central. Grades.
El Co-organitzador haurà de facilitar sense cost per l’FCBQ, una tarima o bastida sempre que no es
disposi d’una posició elevada natural, per a la posició de càmeres de TV a la pista central.
Grades o seients per 80 persones (només obligatori en la data del 25/6, Final PRO)
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2.5

Electricitat.
El Co-organitzador haurà de facilitar sense cost per l’FCBQ, de punts de corrent necessaris per al
desenvolupament de l’activitat de competició i potència i connexions necessàries per TV.

2.6.

Megafonia.
És necessari un dispositiu de megafonia adient amb micròfon sense fil a ser possible, que tingui
abast a totes les pistes per tal de controlar la competició.

2.7.

Marcadors
Caldrà disposar de marcadors per a totes les pistes. (Manuals i/o electrònics)

2.8.

Il·luminació
En cas que el Co-organitzador vulgui disputar alguna final per la tarda-nit, caldrà assegurar de
disposar de la òptima il·luminació per a la retransmissió televisiva. En aquest cas, l’FCBQ podrà
demanar una prova test per verificar-ho de la ma de la pròpia TV.

2.9.

Connexió internet
És necessari disponibilitat de connexió a internet via WIFI o amb connexió LAN per a poder
connectar un mínim de 2 ordinadors necessaris per al bon funcionament de la competició així com
1 posició addicional pel departament de premsa FCBQ.

2.10. Publicitat pista de joc.
L’FCBQ cedirà un màxim de 3 espais per a la publicitat estàtica de dimensions 3x1m. de la pista
central al co-organitzador, per tal de que disposi la seva imatge i elements publicitaris aprovats
prèviament per l’FCBQ. Les marques no podran ser competència dels patrocinadors del propi Circuit
3x3 FCBQ.
Aquestes lones hauran de dur la publicitat sobre un fons negre i s’instal·laran sobre les tructures
tipus ‘toblerone’ que aportarà l’FCBQ. Les creativitats hauran de ser aprovades pel departament de
disseny de l’FCBQ.
En cas que l’organitzador local disposi de pantalles LED per a la U-TELEVISIVA, aquesta haurà de
ser validada prèviament per l’FCBQ i amb temps suficient per tal de preparar les creativitats dels
patrocinadors del Circuit 3x3 FCBQ. En aquest cas, el Co-Organitzador local, rebrà un màxim d’un
minut per a cada patrocinador per partit.

3.

4.

HORARIS
3.1.

Horaris de competició.
Els horaris dels partits seran consensuats entre l’FCBQ i el co-organitzador segons el número
equips inscrits, pistes disponibles i altres factors com potser la TV.

3.2.

Disponibilitat d’instal·lació alternativa

WEB I INSCRIPCIONS
4.1.

Web
L’FCBQ gestionarà i dissenyarà la pàgina web del Circuit 3x3 FCBQ (3x3.basquetcatala.cat), així
com el seu contingut i imatges
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4.2.

Inscripcions i categories
L’FCBQ oferirà la plataforma d’inscripcions online a tots els co-organitzadors.
Les categories oficials del Circuit son: Mini, Infantil, Cadet, Junior, Sènior i Pro (totes en femení
i masculí) i Unificada (mixta) amb equips formats per esportistes amb i sense discapacitat
intel·lectual impulsat per la Federació ACELL i Special Olympics Catalunya.
El cost de les inscripcions es determinarà amb cada un dels co-organitzadors, mai superant la
quantitat de 44€/equip (40€ per l’organitzador i 4€ per l’FCBQ) en categories de promoció i 70€ (45€
per l’organitzador i 25€ per l’FCBQ) en la categoria PRO. L’empresa informàtica contractada per
l’FCBQ serà l’encarregada d’ingressar els diners de les inscripcions i una vegada finalitzat el torneig
es farà una transferència al co-organitzador de l’import total. El cost d’aquest servei serà del 1,5%
del total ja descomptat en el moment de la transferència.

4.3.

5.

Competició
Tota la competició es podrà seguir a través de la pàgina web o bé a través de l’APP oficial del
Circuit, on es mostraran els únics resultats i classificacions vàlids de cada torneig.

RECURSOS HUMANS
5.1.

El co-organitzador haurà d’aportar la gent necessària per dur a terme la competició:
- 1 director
- 1 responsable cada 4 pistes
- 1 coordinador de voluntaris/personal
- 4-10 persones en el punt de recepció dels equips depenent del volum de participants
- 1 àrbitre + 1 auxiliar a cada pista
- 2 responsables de competició
- 1 speaker
- 1 fotògraf
- 1 responsable protocol/entrega premis

6.

COMPLIMENT DELS PROTOCOLS CONTRA COVID-19
6.1.

7.

Els co-organitzadors de cada seu hauran de tenir preparats els protocols Covid-19.
Els co-organitzadors hauran de fer complir tots els protocols de seguretat contra el Covid-19.

ASSEGURANÇA
7.1.

L’FCBQ contractarà una assegurança d’accident que la Seu en podrà ser beneficiaria en cas de
no disposar de la seva pròpia. Aquesta assegurança tindrà un cost de 2,5€ per jugador/a, variable
segons el volum total de participants de tot el 5è Circuit 3x3 (Totes les Seus incloses en aquest
format) i es facturarà al club una vegada finalitzi l’esdeveniment.
En cas de disposar de la corresponent assegurança d’accident s’haurà de presentar a l’FCBQ la
pòlissa corresponent juntament amb la Responsabilitat Civil.
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8.

ARBITRATGES
8.1.

Per a tots els partits haurà d’haver-hi 1 àrbitre i 1 auxiliar de taula, excepte per les finals que
s’haurà d’afegir un àrbitre i auxiliar més. Aquests poden ser àrbitres federats o del mateix coorganitzador, excepte aquelles seus on es jugui la categoria sènior PRO que seran àrbitres i
auxiliars obligatòriament federats a càrrec de la pròpia federació.
En cas que el co-organitzador no disposi d’àrbitres i/o auxiliars els podrà sol·licitar a l’FCBQ,
assumint el cost.
En cas que el co-organitzador posi els àrbitres i auxiliars aquests rebran una formació prèvia de
2h a càrrec de l’FCBQ.

9.

ALTRES SERVEIS
9.1.

Seguretat
El Co-organitzador haurà de proporcionar un servei de seguretat nocturn ja que el muntatge es
realitza el dia anterior.

9.2.

Ambulància
És obligatori disposar d’un servei tècnic d’ambulància per atenció i trasllats.

9.3.

Servei de Bar
Opcional per part del co-organitzador.

9.4.

Lavabos
És necessari disposar de serveis WC.

10. IMATGE I IDENTITAT CORPORATIVA.
10.1. SAMARRETA. La creació i disseny de la samarreta del esdeveniment (Obligatòria per a tot/es els
participants) haurà de complir els formats a continuació especificats. Exemple al annex B.
El Co-organitzador haurà de respectar, en tots els casos, el que disposa el manual d’entitat
corporativa de l’FCBQ, on resta inclòs el logotip de l’FCBQ (amb diferents versions i formats) i els
quals es poden descarregar al següent enllaç de la pagina web oficial de la federació, al següent
enllaç: https://www.basquetcatala.cat/multimedia/logos
Qualsevol utilització d’aquests logos, s’haurà de fer d’acord el que s’estableix en el manual d’entitat
corporativa.

Qualsevol aplicació dels logos o imatge corporativa d’aquesta federació per part de tercers, haurà de
ser posada en coneixement per a la comprovació de a la correcta aplicació dels logos,
independentment del format, enviant la informació a marqueting@basquetcatala.cat
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Per a formats digitals en qualsevol de les seves aplicacions i emplaçaments, el logotip haurà d’anar
sempre acompanyat de l’enllaç de referència i aquest haurà de ser:
Per al logotip del Circuit 3x3 FCBQ, l’enllaç és: https://3x3.basquetcatala.cat/
De la mateixa manera, qualsevol aplicació de la marca Circuit 3x3 en qualsevol de les seves variants,
ha de ser validat per l’FCBQ, sent responsabilitat i amb caràcter exclusiu de l’FCBQ.

11. COMERCIAL
11.1 Titularitat comercial.
11.1.1. L’FCBQ és titular únic dels drets comercials de totes les seves competicions, i en
conseqüència podrà comercialitzar diferents espais publicitaris vinculats a la competició,
per tal d’obtenir beneficis en pro de la millora de la pròpia federació i de la pròpia competició.
11.1.2. El Co-organitzador, haurà de conèixer i respectar els drets comercials, a l’hora d’organitzar
una competició oficial FCBQ.
11.1.3. Qualsevol marca comercial que vulgui estar present en algun dels espais publicitaris de
qualsevol de les Seus del Circuit 3x3 FCBQ o qualsevol altre emès per algun canal o mitjà
de comunicació que no siguin ja patrocinadors/col·laboradors de l’FCBQ, marques de club
o institucions públiques propietaris de la instal·lació, s’haurà de posar en contacte amb
marqueting@basquetcatala.cat
11.1.4. L’FCBQ serà la responsable, en coordinació amb el Co-organitzador, de ‘vestir’ els
elements o espais publicitaris (amb vinils, tanques publicitàries estàtiques i/o dinàmiques
LED, pancartes, roll-up, fotocall o d’altres elements gràfics) que consideri oportú, per tal
d’assegurar la correcta aplicació de la imatge corporativa i dels patrocinadors.
11.2. Norma de la no competència.
Els partits oficials del Circuit 3x3 FCBQ, especialment els televisats i/o emesos per internet en
streaming (directe o diferit) i de qualsevol de les competicions oficials organitzades per l’FCBQ, es
regirà per a la norma de la NO COMPETÈNCIA de les marques patrocinadores de l’FCBQ o les
pròpies de l’esdeveniment.
11.3. Partits televisats.
En cas de que els partits del Circuit 3x3 FCBQ siguin televisats (podran ser retransmesos per TV
i/o per srteaming), les despeses de producció aniran a càrrec de la pròpia Seu. En aquest cas seria
la mateixa FCBQ qui determinaria la productora o TV a fer la realització. Les televisions que
retransmetin en directe, diferit o en streaming, serà l’FCBQ la responsable de portar la imatge de
la pista, d’acord amb el pla de disposició de càmeres que estigui establert en cada cas.
Qualsevol gravació/emissió que es faci públicament en qualsevol dels canals de TV o xarxes (sigui
públic o privat o de mitjans de clubs), haurà de contar amb el coneixement i aprovació per part de
l’FCBQ. Tots els mitjans que vulguin enregistrar qualsevol esdeveniment de l’FCBQ, hauran de ser
registrats i acreditats per l’FCBQ. Qualsevol petició de gravació i/o emissió d’un partit oficial de
l’FCBQ ha de ser sol·licitat, amb antelació suficient i amb un mínim de 48h a l’inici del partit, per
Mail a premsa@basquetcatala.cat, qui, en cas d’autoritzar-ho, procedirà a emetre l’acreditació
pertinent. L’FCBQ preserva el dret d’informació dels mitjans de comunicació.
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11.4. Patrocinadors i col·laboradors FCBQ.
L’FCBQ compta amb la col·laboració de marques comercials que esdevenen patrocinadors i
col·laboradors, i les quals consten en l’apartat de la web: https://www.basquetcatala.cat/agraiments.
11.5. Mitjà col·laborador de l’FCBQ.
Qualsevol mitjà de comunicació que vulgui cobrir o retransmetre algun esdeveniment i/o competició
de l’FCBQ haurà de posar-se en contacte amb premsa@basquetcatala.cat per tal d’obtenir
l’autorització corresponent.
Els principals canals oficials de l’FCBQ són:
Web
Apps*

www.3x3.basquetcatala.cat
Circuit Català (Android)
Circuit Català (IOS)

11.6. Pilota oficial.
Per a la temporada 2021-22, la pilota oficial del Circuit 3x3 FCBQ serà en la marca SPALDING.

11.7. Pòster oficial.
El pòster o cartell oficial és la forma d’anunciar un esdeveniment.
El co-organitzador farà la proposta de pòster i abans de publicar-lo serà necessari l’aprovació per
part de l’FCBQ.
12. CONDICIONS ECONÒMIQUES
12.1.

El Co-organitzador a l’acceptar aquest plec de condicions accepta com a contraprestació fer- se càrrec
de les següents despeses:
12.1.1. Lloguer, serveis, subministres i de qualsevol altra despesa de la instal·lació o derivada de de
l’esdeveniment, si escau, que aquest Plec contempli i a mode de resum:
-

Espais necessaris per l’esdeveniment
Acte de presentació oficial (si es realitza)
Serveis de seguretat, control d’accessos, estructures com tarima i grades, autoprotecció i
neteja, corrent elèctrica...
Bar zona públic

Registre entrada

12.2.
La despesa de la coorganització de la prova emmarcada dins la V edició del Circuit 3x3
FCBQ s’estableix en diferents pagaments segons Seu organitzativa:
-

SEUS amb categoria PRO inclosa
SEUS amb categoria PRO no inclosa.

12.3.
El Co-organitzador haurà de fer-lo efectiu a la recepció de la factura que, per aquest concepte, emetrà
l’FCBQ. La relació d’aquesta despesa és:
-

1.800€ (MIL VUIT-CENTS EUROS) sense categoria PRO. (iva no inclòs)

-

2.900€ (DOS MIL NOU-CENTS EUROS) amb categoria PRO. (iva no inclòs)

13. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
13.1.

Hi haurà, com a mínim, una seu per Territori: Girona, Tarragona, Lleida, Comarques centrals i
Barcelona.

13.2. Les sol·licituds, amb el Plec de condicions acceptat i signat, seran només acceptades dins de les dates
estipulades. A partir de totes les sol·licituds rebudes, es formarà el calendari definitiu del V Circuit 3x3 FCBQ
segons diferents criteris: ubicació, experiència, participants, organització, logística, RRHH.
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Annex “A” al Plec de condicions

Disposició pista de joc

Esquema gràfic pista de joc reglamentària

11m
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Annex “B” al Plec de condicions
Disseny samarreta

Esquema gràfic

Logo Federació

Logo Club

Logo 3x3
Esponsors
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SOL·LICITUD DE SEU 5è CIRCUIT 3X3 FCBQ 2021-2022
El Sr./a. .......................................................................

, en la seva qualitat de...........................................

del club/entitat/Institució : ..............................................................................................................................
SOL·LICITA:

La participació com a seu del 5è Circuit 3x3 FCBQ, comprès entre el 1 de Gener i el 31 de juliol
ambdós inclosos, sol·licita la data de.........................a la població de......................................

Nom instal·lació:
Carrer i número:
Codi Postal:
Població:

Google Maps:

DATA SEU

8-9 Gener
26-27 Febrer
9-10 Abril
28-29 Maig
4-5 Juny
11-12 Juny
18-19 Juny
25-26 Juny
2-3 Juliol
9-10 Juliol
16-17 Juliol
23-24 Juliol
30-31Juliol

CIUTAT

CIRCUIT 3X3 FCBQ

Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
FINAL PRO

BARCELONA

FINAL CIRCUIT

IMPORTANT:
- Hi haurà, com a mínim, una seu per Territori: Girona, Lleida, Tarragona, Com. Centrals i
Barcelona

Així mateix, MANIFESTA que l’Entitat que representa coneix i accepta el Plec de Condicions que, per
optar a Seu del Circuit 3x3 FCBQ, ha establert l’FCBQ i les quals resten especificades com a annex a
aquest formulari.
La qual cosa espera d’obtenir.

Segell de l’Entitat/Institució

Signatura

Nom i cognoms:
Càrrec:

(lloc i data de sol·licitud)

Dades de notificació i contacte (Responsable/Interlocutor)
Nom i cognoms: ...........................................................

Càrrec: ................................................

Adreça: ........................................................................

Població: ...............................................

Codi postal: .............................. Telèfons: ...................................................... Mail: ............................

