ASSEMBLEA FCBQ
17/06/2017

4.20. COPA CATALUNYA FEMENINA

1.

ORGANITZACIÓ, COMPOSICIÓ I FORMA DE JOC

1.1.

Per a la temporada 2017-2018, l’FCBQ tindrà cura de l’organització d’aquesta
competició, que estarà formada pels següents 18 equips:
•
•
•
•

Descendits de la Lliga Femenina 2 de la temporada anterior.
Equips participants en la Temporada 2016-2017, en la Copa Catalunya
Femenina, que han mantingut la Categoria i que no hagin ascendit a la Lliga
Femenina 2.
Els dos primers classificats del Campionat de Catalunya Femení de Primera
Categoria de la Temporada 2016-2017.
La resta d’equips, fins arribar als 18, es cobriran d’acord amb les classificació
final del Campionat de Catalunya Femení de 1a Categoria de la temporada
anterior.

1.2.

Es dividiran els equips en dos grups, pel sistema de serp, d'acord amb la
classificació oficial de la temporada 2016-2017. En una Primera Fase, dins de
cada grup és jugarà pel sistema de lliga a doble volta, de tots contra tots.
Finalitzada aquesta primera, es formaran dos nous grups, anomenats 03 i 04,
composats, el 03, pels equips classificats dels llocs 1r. al 4t. de cadascun dels
grups 01 i 02, i, el grup 04, pels equips classificats dels llocs 5è. al 9è. d'aquells
mateixos grups. En aquesta segona fase, seran vàlids els resultats obtinguts en
la primera entre els equips que repeteixin grup, de tal manera que sols
s'enfrontaran els equips que no ho haguessin fet en la primera. Aquesta fase
tindrà, per tant, 10 jornades, en el grup 04 i 8 jornades en el grup 03.

1.3.

La FINAL A QUATRE del Campionat la celebraran els equips classificats en 1r.
2n. 3r. i 4t. llocs del grup 03 de la Segona Fase, d’acord amb el següent ordre, i
en lloc i hora a determinar:
FINAL A QUATRE
1a. Eliminatòria:

Semifinals dissabte 05/05/2018

A)

1r. Classificat

4t. Classificat

B)

2n. Classificat

3r. Classificat

2a. Eliminatòria

(FINAL)
diumenge 06/05/2018

1.4.

C)

Perdedor Eliminatòria A)

Perdedor Eliminatòria B)

D)

Guanyador Eliminatòria A)

Guanyador Eliminatòria B)

La FASE DE PERMANÈNCIA es jugarà, pel sistema de Play Off, com segueix:
PROMOCIÓ DE PERMANÈNCIA
E) 4t. Class. Grup 04 - 7è. Class. Grup 04
F) 5è. Class. Grup 04 - 6è. Class. Grup 04

1r partit:
2n partit:
3r partit (eventual):

20/05/2018
27/05/2018
03/06/2018

El 1r. i l’eventual 3r. partit es jugaran en el terreny de joc de l’equip anomenat en
primer lloc. El segon partit es jugarà en el terreny de joc de l’equip anomenat en
2n. lloc.

Pàgina 59 de 118

ASSEMBLEA FCBQ
17/06/2017

1.5.
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1.6.

Els dies 16 i 17 de juny de 2018, l’FCBQ organitzarà el Torneig Flama del
Canigó. Hi participaran els equips classificats en primer i segon llocs d’aquest
Campionat, i s’enfrontaran amb dos equips del Rosselló, de la Catalunya Nord.
L’FCBQ organitzarà un encontre All Star el diumenge 28 de gener de 2018, en
seu a decidir.
El format d’aquest partir enfrontarà una selecció de jugadores del Grup 01 vers
una selecció de jugadores del Grup 02. Les condicions d’elegibilitat i procés serà
dirigit pel Gabinet de Premsa d’aquesta FCBQ.

2.

ASCENSOS I DESCENSOS

2.1.

Participaran en la Fase Final del Campionat d'Espanya de Primera Divisió
Femenina els equips que juguin la Final d'aquest Campionat, d’acord amb el que
disposa les Bases de Competició de la FEB. Sols podran participar en aquesta
Fase Final del Campionat d’Espanya les jugadores amb llicència tramitada
abans de les 14:00 hores peninsulars del dia 28 de febrer de 2018. Aquesta fase
es celebrarà d’acord amb les regles de joc FIBA aprovades per la FEB.

2.2.

D’acord amb l’article 49 h) del vigent Reglament Jurisdiccional Federatiu, per
participar en aquesta competició, les jugadores hauran de disposar del transfer
internacional expedit per la Federació Nacional de procedència o FIBA.
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.

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.

2.4.

Descendiran al CAMPIONAT DE CATALUNYA FEMENÍ DE PRIMERA
CATEGORIA, els equips classificats en els llocs 8è., 9è. i 10è. del grup 04 de la
Segona Fase, més els perdedors de les eliminatòries E) i F) de la fase de
permanència contemplada en el punt 1.4.

2.5.

Per a la temporada 2018-2019, aquesta competició estarà formada per un grup
de 16 equips.

3.

TERRENY DE JOC

3.1.

Cada club haurà de comptar amb un terreny de joc oficial d’acord amb les
Regles de joc FIBA, 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.

3.2.

Les condicions tècniques dels terrenys de joc seran les següents:
camp cobert i tancat, de mínim 28m. x 15m.
marcador i cronòmetre electrònics
aparells 24’’/14”
línia de 3 punts a 6,75
sòl: parquet o sintètic
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4.

ARBITRATGES

4.1.

L’àrbitre principal serà, com a mínim, dels qualificats pel Comitè d’Àrbitres de
l’FCBQ per dirigir encontres de Copa Catalunya.

5.

ENCONTRES TELEVISATS

5.1.

Els encontres de Lliga Regular i Fases televisats per La Xarxa TV, tindran com a
hora d’inici les 18:05 dels dissabtes.
Els horaris dels encontres de la Final a Quatre d’aquest Campionat vindran
determinats per la seva retransmissió televisiva.

6.

DISPOSICIONS FINALS

6.1.

Guia Copa Catalunya
Per a la confecció d’aquesta Guia, els Clubs facilitaran al Departament de
Premsa de la Federació Catalana de Basquetbol la documentació necessària.

6.2.

Estadístiques:
En finalitzar cada partit, els equips vindran obligats a trametre, via e-mail,
l’estadística del seu equip abans de les 09:00 hores del matí del dilluns següent.

6.3.

DVD
Durant la temporada, l’FCBQ sol·licitarà als equips, que els trametin UN (1) DVD
corresponent als partits disputats durant la competició.

6.4.

Taxes
L’incompliment dels punts 2, 3 i 5 d’aquestes disposicions finals comportarà una
taxa de 60,00 € per encontre.

6.5.

Aigua
L’equip local te l’obligació de facilitar 15 ampolles d’aigua de 1,5 litres a l’equip
visitant.

6.6.

El numero màxim de llicencies de jugadores extracomunitàries en aquesta
categoria per aquesta temporada serà de 3. Per la temporada 2018-2019 el
nombre de jugadores extracomunitàries serà de 2.
Així mateix nomes esta permès l’alineació de jugadors extracomunitaris d’edat
sènior del mateix Club amb llicencia per aquest equip, queda prohibida
l’alineació de jugadors extracomunitaris d’altres equips del mateix Club.
D’acord amb l’article 49 h) del vigent Reglament Jurisdiccional Federatiu, per
participar en aquesta competició, els jugadors hauran de disposar del transfer
internacional expedit per la Federació Nacional de procedència o FIBA.
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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