ASSEMBLEA FCBQ
15/06/2019

4.18. CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL MASCULÍ
INTERTERRITORIAL

ORGANITZACIÓ, COMPOSICIÓ I FORMA DE JOC
1.1.

Per a la temporada 2019-2020, l’FCBQ organitzarà el CAMPIONAT DE
CATALUNYA INFANTIL MASCULÍ INTERTERRITORIAL.

1.2.

El Campionat es dividirà en dos Fases: FASE PRÈVIA, i FASE FINAL. La FASE
PRÈVIA es composarà de tres grups de 14 equips cadascun, que jugaran pel
sistema de lliga a doble volta, de tots contra tots.
La FASE FINAL es comunicarà oportunament.

1.3.

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

4.

PARTICIPACIÓ

2.1.

Tindran dret de participació aquesta temporada, els equips que han mantingut la
categoria de la temporada 2018-19, més els participants en la FASE FINAL del
Campionat de Catalunya Preinfantil Masculí la temporada 2018-2019 (8 equips),
mes els equips descendits de Infantil Masculí Preferent.

2.2.

Per aquells equips que sol·licitin plaça a aquesta categoria i no la tinguin assolida,
caldrà que a data 8 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. L’FCBQ es reserva el dret
d’organitzar les Fases Prèvies el mes de juliol per a cobrir les possibles vacants

3.

ARBITRATGES

3.1.

Els partits seran dirigits per un àrbitre i seran designats dos auxiliars de taula. Les
tasques de l’operador de 24’’ seran realitzades pel cronometrador.

4.

TERRENY DE JOC

4.1.

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.

5.

ASCENSOS

5.1.

Per a la temporada 2020-2021, el Campió de Catalunya, tindrà dret de participació
en el Campionat Cadet Masculí 1r. Any.

6.

PERDUA DE CATEGORIA

6.1.

Perdran la categoria els equips classificats en els llocs 12è. 13è. i 14è. de
cadascun dels tres grups.

