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1. ORGANITZACIÓ, COMPOSICIÓ I FORMA DE JOC. 

 

1.1. Per a la temporada 2015-2016 l’FCBQ tindrà cura de l’organització dels 
CAMPIONATS TERRITORIALS DE BARCELONA DE PROMOCIÓ. 

1.2. En cadascun dels campionats es dividirà la competició es tres fases 
anomenades FASE PRÈVIA, FASE REGULAR i FASE FINAL. 

1.3. En la FASE PRÈVIA els equips es dividiran: 

En grups de fins a 6 equips cadascun i es jugarà pel sistema de lliga a doble 
volta de tots contra tots. En el nivell PREMINI FEMENÍ A, la FASE PRÈVIA es 
dividirà en dues sub-fases. 

Dins de la categoria CADET de nivell A, participaran en la Fase Prèvia els 
equips que tinguin sol·licitat aquest nivell i els equips convidats que degudament 
seran comunicats per la Representació Territorial de Girona. 

1.4. Durant el transcurs de la FASE PRÈVIA els equips podran demanar al 
Departament de Competicions la revisió del nivell assignat. 

L’FCBQ determinarà el nivell dels equips i el número de grups que es crearan en 
cada edat i categoria per a la Fase Regular. A tal fi, el dia 04/12/2015 es 
publicarà al web de l’FCBQ la composició de les categories. 

Fins el dia 11/12/2015 a les 18:00 hores es podran presentar reclamacions, per 
escrit i degudament raonades, a la citada composició. 

El dia 15/12/2015 s’exposarà al web de l’FCBQ les llistes definitives. No 
s’acceptaran reclamacions contra aquesta decisió. 

1.5. En la FASE REGULAR, i dins de cada edat i categoria, els equips es dividiran en 
grups de 8 equips com a màxim. Es disputarà una competició pel sistema de 
lliga a doble volta de tots contra tots. 

 Es preveu la participació d’equips de les territorials de Tarragona, Lleida i 
Girona, prèvia sol·licitud. 

1.6. Les FASES FINALS  es comunicaran oportunament. 
1.7. Les competicions previstes d’organitzar són les següents: 

 

Nivells Fase Prèvia  A B C D 
CT BARCELONA CADET MASCULÍ i FEMENÍ � � � � 
CT BARCELONA INFANTIL MASCULÍ i FEMENÍ  � � � 
CT BARCELONA PREINFANTIL MASCULÍ i FEMENÍ � � � � 
CT BARCELONA MINI MASCULÍ i FEMENÍ � � � � 
CT BARCELONA PREMINI MASCULÍ i FEMENÍ � � � � 

 

En la Fase Prèvia i dins de cada categoria, hi haurà a priori 4 nivells anomenats 
A, B, C i D. Aquesta divisió podrà obviar-se si, arrel de les inscripcions rebudes, 
hi ha prou equips per organitzar grups de divendres al vespre.  

1.8. En les categories MINI i PREMINI, s’admetrà la inscripció d’equips mixtes, si bé 
s’inclouran en els grups de competició masculina. 
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1.9. En totes les categories dels Campionats de Promoció en cas d’inclemència 
atmosfèrica, es regula la possibilitat de no comparèixer cap dels dos equips,  
sense cap mena de sanció, sempre que l’àrbitre certifiqui en el dors de l’acta de 
joc l'impossibilitat de jugar el partit. En qualsevol cas, les despeses arbitrals 
seran assumides per l’equip local. 

1.10. A fi de facilitar l’estudi i millora de les regles de joc actuals, l’FCBQ es reserva el 
dret d’establir, en determinades categories, la creació de grups que, de manera 
experimental, posin en prova diverses modificacions d’aquestes, seguint les 
directrius del Comitè Tècnic, les quals seran aprovades prèviament per la Junta 
Directiva d’aquesta FCBQ. 

 

2. HORARIS 

2.1. Els horaris dels partits hauran de permetre el trasllat dels àrbitres amb transports 
públics. Quan l’accés a una instal·lació no sigui possible amb transport públic, 
l’equip local abonarà les despeses extres que s’ocasionin. 

2.2. S’acceptarà l’horari de divendres al vespre, entre les 18:30 h i les 20:30 h, si bé, 
si l’equip visitant sol·licita per escrit a l’FCBQ jugar el partit en dissabte 
abans dels 12 dies de la data assenyalada en el cal endari, la Federació 
Catalana de Basquetbol en disposarà l’horari defini tiu. 

2.3. A fi de facilitar les designacions arbitrals, no es podrà acceptar l’assignació 
d’horaris d’un sol partit que no tingui, com a hora d’inici, abans de les 09:30 
hores o després de les 12:00 hores del dissabte al matí, ni posterior a les 16:30 
hores o anterior a les 19:15 hores del dissabte a la tarda. 

2.4. En cas de diversos partits en una mateixa instal·lació, caldrà que els horaris 
siguin consecutius (un darrera l’altre). De no ser així, l’import del desplaçament/s 
d’aquells que quedin al marge, seran considerats com a despesa extraordinària. 

 

3. ARBITRATGE 
3.1. Els partits seran dirigits per un àrbitre de l’FCBQ. En les Fases Finals l’arbitratge 

serà doble i seran designats dos auxiliars de taula. 

3.2. L’FCBQ determinarà les modificacions d’horaris necessàries a fi de facilitar la 
designació d’un sol àrbitre en pistes on hi hagi tres partits, assenyalant-los en 
horaris correlatius. 

 

4. TAULA D’ANOTACIÓ I CRONOMETRATGE  

4.1. Amb independència del que es regula en punt següent, en el supòsit que l’equip 
local sol·liciti a l’FCBQ, designació d’anotador i cronometrador col·legiats, 
aquests portaran a terme aquestes funcions. 

4.2. En tots els altres casos i a l’ésser aquesta categoria de PROMOCIÓ, i a fi de no 
encarir els costos dels arbitratges, LES FUNCIONS D’AUXILIAR DE TAULA 
SERAN EFECTUADES PER COL·LABORADORS D’AMBDÓS EQUIPS. En cas 
de no existir acord entre els mateixos per designar les funcions, el col·laborador 
LOCAL portarà a terme l’anotació de l’acta i el col·laborador VISITANT, es farà 
càrrec del cronometratge. 
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En el supòsit de no haver-hi un dels col·laboradors, l’àrbitre del partit decidirà les 
persones que cregui oportunes per efectuar aquestes funcions, i la manca d’un 
col·laborador no significarà mai la suspensió del partit. 

En tots els casos el rellotge cronòmetre l’haurà de posar l’equip local. 

 

5. DISPOSICIONS GENERALS 
5.1. En les categories de MINI i PREMINI, tant masculina  com femenina, serà 

OBLIGATÒRIA la fotografia dels jugadors/es en les l licències.  En cas de 
mancança transitòria d’aquest element en la llicència, caldrà que el jugador/a 
signi al dors de l’acta, a més d’haver d’identificar-se tal i com estableix l’article 
168 del Reglament Jurisdiccional. 

5.2. Excepte en els partits de MINI i PREMINI, els quals disposen de les seves 
pròpies regles, en el moment en què la diferència de tempteig entre ambdós 
equips sigui de 50 punts, el marcador, si n’hi hagués, ha de deixar d’ésser 
visible. 

5.3. En compliment de l’acord adoptat per la Comissió de Clubs de Promoció, davant 
l’augment que dia a dia s’observa a les pistes de joc d’aquestes categories, 
d’activitats i conductes que, si bé i per no constituir infraccions disciplinàries no 
poden ser sancionades pels òrgans jurisdiccionals federatius, constitueixen un 
fenomen que caldria eradicar per perjudicar directament la formació esportiva 
dels jugadors i jugadores que practiquen l’esport en aquestes categories, es 
faculta expressament el Comitè de Promoció d’aquesta Federació a fi i efecte 
que pugui prendre les mesures necessàries per intentar que hi hagi la màxima 
esportivitat en el decurs del partits de basquetbol. 

5.4. En categories de promoció, es podran tramitar llicències fins 48 hores abans de 
l’hora d’inici de l’últim partit oficial de la temporada. 

 

6. TERRENY DE JOC 

6.1. Cada club haurà de comptar amb un terreny de joc oficial que podrà ésser 
descobert i amb les condicions específiques assenyalades en el quadre del punt 
L.2 de les Disposicions Generals. 

 
 


