
 
 

54è Trofeu Molinet 
 

Informació important 
 
 
A fi d’aconseguir el correcte desenvolupament de la competició, us comuniquem els 
principals aspectes d’ordre pràctic que cal que tingueu present. 
 
 
Pista de joc: Fira de Barcelona – Entrada per C/Lleida cantonada Av. Paral·lel, 
Barcelona. 
 
Accés al recinte: serà necessari presentar el passi col·lectiu d’equip que dona dret a 
entrar a l’equip, entrenadors i acompanyants fins a 25 persones. En cap cas es 
permetrà l’accés de més persones. La resta d’acompanyants hauran d’adquirir l’entrada 
per accedir al recinte. 
El passi l’haureu d’imprimir, omplir degudament i només serà vàlid pel dia de partit. 
Haurà d’entrar tothom a la vegada. 
 
Puntualitat: amb la finalitat d’acomplir adequadament l’horari establert, l’organització 
ha previst un sistema per a emplenar les actes, previ a cada partit, mitja hora abans 
del seu inici. Una vegada estigueu dins del recinte haureu de buscar la carpa de color 
taronja de la organització per fer entrega de les fitxes. Per tant, els equips tenen 
l’obligació d’esser presents a les immediacions de les pistes en aquest termini de 
temps. Tanmateix, si fos possible iniciar els partits abans de l’hora prevista, 
l’organització podrà així decidir-ho. 
 
Alineació: caldrà presentar les llicències de tots els jugadors que hagin de participar. 
 
Contacte amb l’organització: per part de l’FCBQ hi haurà un únic interlocutor per 
comunicar qualsevol incidència bé personalment o bé per telèfon al 676480030. Serà 
l’únic interlocutor vàlid davant els equips participants. 
 
Equipament: els equips s’hauran de personar en les instal·lacions amb les dues 
equipacions reglamentàries, (color clar i color fosc) amb la finalitat d’evitar la suspensió 
dels partit per coincidència de colors.  
 
Arbitratge: el cost dels arbitratges és de 33 € per partit. Aquest import es carregarà al 
compte del club una vegada finalitzat el torneig, excepte aquelles entitats que no 
afiliades a l’FCBQ que hauran de pagar l’import corresponent en efectiu al final de cada 
partit. 
 
Pilotes: les pilotes de joc i d’escalfament seran proporcionades per la pròpia 
organització. 
 
Vestidors: Disposem de vestidors però sense dutxes. Es poden fer servir per canviar-se 
però no es podran deixar les coses personals durant els partits. La organització no es 
farà responsable dels objectes perduts. 
 
 



 
 
 
 
Porta accés Fira (exclusiu equips participants). 
 

 
 
 
 
Plànol accés pavelló 
 

 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, a 22 de desembre de 2016 

 


