ASSEMBLEA FCBQ
01/08/2020

4.33. CAMPIONAT TERRITORIAL DE BARCELONA
SOTS 21 MASCULÍ

1.

ORGANITZACIÓ, COMPOSICIÓ I FORMA DE JOC

1.1.

D’acord amb el que estableixen les Bases de Competició del CAMPIONAT DE
CATALUNYA SOTS-21 MASCULÍ, l’FCBQ organitzarà aquest Campionat Territorial de
Barcelona la Temporada 2020-2021, el qual estarà format per tants grups com sigui
necessari d’acord amb el nombre d’equips inscrits i dividits en tres nivells anomenats A1, A-2 i B.

1.2.

Un cop conegut el nombre final d’equips inscrits en aquests Campionats s’establirà el
sistema de competició.

2.

DATES DE CELEBRACIÓ

2.1.

Un cop coneguts els equips inscrits en aquesta Categoria, s’establiran les dates en què
es celebrarà aquesta Competició.

3.

ARBITRATGES

3.1.

Els encontres seran dirigits per un àrbitre i seran dos els oficials de taula. En la FASE
FINAL els partits seran dirigits per dos àrbitres i seran designats dos oficials de taula. Les
tasques de l’operador de 24’’ seran realitzades pel cronometrador.

4.

TAULA D’ANOTACIÓ I CRONOMETRATGE

4.1.

En els nivells A-2 i B, i a fi de no encarir els costos dels arbitratges, LES FUNCIONS
D’OFICIAL 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.

4.2.

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.

4.3.

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.

5.

TERRENY DE JOC

5.1.

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

5.2.

Per a la FASE FINAL, serà obligatori comptar amb una PISTA COBERTA RESERVA
abans de les dues hores de l’horari oficial d’inici del partit, per evitar la suspensió de
l’encontre en cas d’inclemència atmosfèrica. En cas de no disposar-ne l’equip local perdrà
l’eliminatòria en cas de suspensió del partit per aquest motiu.

6.

JUGADORS

6.1.

En aquesta categoria és permesa la tramitació de fins a 15 llicències de jugadors.

7.

ASCENSOS I DESCENSOS

7.1.

Un cop coneguts els sistemes de competició, s’establiran els ascensos i descensos
d’aquests campionats.

