
VINCULACIONS AMB NORMATIVA FCBQ 
VINCULACIÓ ENTRE CLUBS D'EDATS SÈNIORS I JÚNIORS 

          

 
 

CLUB A  CLUB B  

CLUB C  

(JÚNIOR MÀXIMA 
CATEGORIA)  

EQUIP SENIOR   ≠ a 

CLUB A ó B 

5 JUGADORS DE  

L’EQUIP JÚNIOR 

≠ CATEGORIA 

Article 26 del Reglament Jurisdiccional de la FCBQ. 

Un club podrà vincular el seu equip d’edat “sènior” que participi en la competició de categoria superior 

amb un màxim de dos equips d’edat també “sènior” de diferents clubs, que participin, un dels equips en 

una competició de categoria inferior i l’altre en una de superior. Així mateix, un club podrà vincular els 

jugadors/es del seu equip júnior que participi en la competició de categoria superior, amb un màxim 

de dos equips sèniors de clubs diferents, sempre i quant aquests equips sèniors participin en categories 

diferents i, també, en categoria diferent a la de l’equip o equips sènior del club vinculant, en cas que 

en tingués. 

 

Article 27 del Reglament Jurisdiccional de la FCBQ. 

Tota vinculació entre diferents club s caldrà formalitzar-la abans del començament de les competicions 

en què participin els equips vinculats, mitjançant el document oficial de vinculació lliurat per la 

Federació, el qual s’haurà d’omplir necessàriament en tots els seus paràgrafs i sense que es pugui 

modificar, durant el decurs de la temporada, la relació de jugadors que s’esmenti. 

 

Article 28 del Reglament Jurisdiccional de la FCBQ. 

L’equip vinculat, sènior,  que participi en la categoria inferior podrà inscriure en la competició en què 

participi fins un màxim de 5 jugadors “subs-21” per la totalitat de les vinculacions, i podran ser alineats 

indistintament tant amb aquest club com amb el que s’hagi vinculat. En el cas dels equips júniors, la 

vinculació consistirà en inscriure un màxim de cinc jugadors per cada vinculació, els quals podran 

alinear-se de manera indistinta tant en l’equip júnior amb el qui tenen tramitada llicència com amb 

l’equip sènior de l’altre club amb qui es formalitzi la vinculació. 

5 JUGADORS DE  

L’EQUIP JÚNIOR 


