ASSEMBLEA FCBQ
17/06/2017

4.18. CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL NIVELL A

1.

ORGANITZACIÓ, COMPOSICIÓ I FORMA DE JOC

1.1.

Per a la temporada 2017-2018, l’FCBQ, organitzarà el CAMPIONAT DE
CATALUNYA INFANTIL NIVELL A, tant MASCULÍ com FEMENÍ.

1.2.

El Campionat es dividirà en tres fases, anomenades FASE PRÈVIA, FASE
REGULAR i FASE FINAL.
La composició dels grups de la FASE PRÈVIA serà el següent:
MASCULINS
FEMENINS

8 grups de 6 equips cadascun: ............................. 48 equips
4 grups de 6 equips cadascun: ............................. 24 equips

Tenen assolida la categoria A, per aquesta Fase Prèvia, els següents clubs:

MASCULINS

Participants Nivell A-1 temp. 2016-2017: ......................... 16
Participants Fase Final Nivell A-2 temp. 2016-2017: ........ 04
1r. Classificat Preinfantil Territorial temp. 2016-2017
04
Total equips: .................................................................. 24

FEMENINS

Participants Nivell A-1 temp. 2016-2017: ......................... 16
Participants Final Niv. A-2 temp. 2016-2017: ................... 02
1r. Classificat Preinfantil Territorial temp. 2016-2017
04
Total equips: .................................................................. 22

Per cobrir la resta de vacants es preveuran les Fases Prèvies necessàries per
assolir la categoria, finalitzant el 11 de setembre de 2017.
Els Clubs participants a la Final a Quatre d’aquest Campionat la Temporada
2016-2017, formaran la Comissió de Clubs que decidirà la composició dels grups
de la Fase Prèvia.
1.3.

La Fase Regular es divideixen en els Nivells A-1 i A-2.

1.4.

La participació en aquests Campionats queda limitada a dos equips per club.
L’equip B només podrà tenir dos llicències de jugadors/es de 2n. Any.

2.

PARTICIPACIÓ EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA

2.1.

Participaran en el Campionat d’Espanya els equips que oportunament
comuniqui la FEB, un cop atorgada la Fase Final d’aquest Campionat.

2.2.

Així mateix, sols podran participar en el respectiu Campionat d'Espanya
aquells/es jugadors/es amb llicència tramitada abans de les 14:00h peninsulars
del 28 de febrer de 2018.

2.3.

En el cas de participar en el respectiu Campionat d’Espanya les titulacions dels
entrenadors/es seran les exigides en l’article 43 del Reglamento General y de
Competiciones de la FEB.

3.

TERRENY DE JOC

3.1.

Per a la Fase Regular cada club haurà de comptar amb un terreny de joc oficial
que haurà de complir tot allò que estableix l’art. 155 del vigent Reglament
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Jurisdiccional i les condicions específiques assenyalades en el quadre del punt
L.2. de les Disposicions Generals.
4.

ARBITRATGE

4.1.

Els partits seran dirigits per dos àrbitres de l’FCBQ.

4.2.

Seran designats a tots els encontres auxiliars de taula.

4.3.

Pel Nivell A-2 l’arbitratge serà senzill i no es designarà per part de l’FCBQ
auxiliars de taula.

5.

DISPOSICIONS FINALS

5.1.

En el moment en que la diferència entre ambdós equips sigui de 50 punts, el
marcador haurà de deixar de ser visible.

5.2.

En aquest Campionat serà d’aplicació el Reglament de 8 parts de 5 minuts.

5.3.

L’FCBQ es reserva el dret de resoldre qualsevol cas que no estigui recollit en
aquestes Bases de Competició.

5.4.

Per aquells equips que sol·licitin plaça a aquesta categoria i no la tinguin
assolida, caldrà que a data 17 de juliol compleixin amb els requisits estipulats en
el article 39 del Reglament Jurisdiccional, es a dir, s’hagi inscrit una llicència
d'entrenador així com un mínim de vuit llicències de jugador/a.
D’acord amb l’article 49 h) del vigent Reglament Jurisdiccional Federatiu, per
participar en aquesta competició, els jugadors/es hauran de disposar del
transfer internacional expedit per la Federació Nacional de procedència o
FIBA.

5.5.

En aquells casos en que sigui necessari el transfer, els Clubs l’hauran de
tramitar seguint el procediment articulat a la normativa FIBA abans de validar la
llicència. De no fer-se així, el Club serà el responsable directe tant de les
possibles sancions per part de FIBA, com de la falta greu que aquest fet
significa, d’acord amb l’article 218, en relació amb el 215 e) del mateix cos
normatiu federatiu.
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