ASSEMBLEA FCBQ
16/06/2018

4.18. CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL MASCULÍ
INTERTERRITORIAL

1.

ORGANITZACIÓ, COMPOSICIÓ I FORMA DE JOC

1.1.

Per a la temporada 2018-2019, l’FCBQ organitzarà el CAMPIONAT DE
CATALUNYA INFANTIL MASCULÍ INTERTERRITORIAL.

1.2.

Es formaran 2 grups de 16 equips cadascun, que jugaran una lliga a doble volta
de tots contra tots.

1.3.

El nombre màxim de llicències en aquest Campionat serà de 12 jugadors.

1.4.

La FASE FINAL la disputaran els equips classificats ens els llocs 1r., 2n., 3r. i 4t,.
de cada grup.
El sistema i ordre de joc serà el següent:
Eliminatòria Prèvia:
Anada: 01/06/2019

Tornada: 02/06/2019

a)

4t. Classificat Grup 02

1r. Classificat Grup 01

b)

3r. Classificat Grup 01

2n. Classificat Grup 02

c)

3r. Classificat Grup 02

2n. Classificat Grup 01

d)

4t. Classificat Grup 01

1r. Classificat Grup 02

FINAL A QUATRE:

A Partit Únic

Semifinal: 08/06/2019 dissabte
E)

Guanyador Eliminatòria a

Guanyador Eliminatòria b

F)

Guanyador Eliminatòria d

Guanyador Eliminatòria c

Final: 09/06/2019 diumenge
G)

Perdedor Eliminatòria E

Perdedor Eliminatòria F

H)

Guanyador Eliminatòria E

Guanyador Eliminatòria F

2.

PARTICIPACIÓ

2.1

Tindran dret de participació aquesta temporada, els equips de Nivell A-1 que no
hagin assolit el Nivell Preferent la temporada 2017-18 (4 equips), mes els
participants a la Fase Final del Nivell A-2 (8 equips), més els participants en la
Fase Final del Campionat Catalunya Preinfantil la temporada 2017-2018 (8
equips).

2.2

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.

2.3.

Per cobrir la resta de vacants es preveuran les Fases Prèvies necessàries per
assolir la categoria, finalitzant el 09 de setembre de 2018.
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3.

ARBITRATGES

3.1

Els encontres seran dirigits per un àrbitre de l’FCBQ. Les tasques de l’operador
de 24’’ seran realitzades pel cronometrador.

4.
4.1.

TAULA D’ANOTACIÓ I CRONOMETRATGE
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 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 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.
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.

TERRENY DE JOC

5.1.

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 Jurisdiccional, i les condicions
específiques assenyalades en el quadre del punt L.2. de les Disposicions
Generals.

6.-

PERDUA DE CATEGORIA

6.1.

Perdran la categoria els equips classificats en els llocs, 12è, 13è. 14è. 15è. i 16è.
de cada grup.
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