ASSEMBLEA FCBQ
15/06/2019

4.33. CAMPIONAT TERRITORIAL DE BARCELONA JÚNIOR MASCULÍ

ORGANITZACIÓ, COMPOSICIÓ I FORMA DE JOC
1.1.

Per a la temporada 2019-2020, d’acord amb el que estableixen les Bases de
Competició del CAMPIONAT DE CATALUNYA JÚNIOR MASCULÍ, l’FCBQ dins
l’àmbit Territorial de Barcelona, organitzarà aquest Campionat Territorial, el qual
estarà dividit en TRES nivells anomenats A, B i C.

1.2.

Dins el nivell A es formaran quatre grups, de 14 equips cadascun, que jugaran
una lliga a doble volta de tots contra tots.

1.3.

Dins els nivells B i C es formaran tants grups com sigui necessari d'acord amb les
inscripcions rebudes, si bé el format de la competició de nivell C estarà basat en
el sistema estàndard dels Campionats de Promoció en dues fases.

1.4.

La FASE FINAL del Nivell A serà com segueix:

Eliminatòria Prèvia:
Anada: 17/05/2020

Tornada: 24/05/2020

a)

1r. Classificat Grup 01

2n. Classificat Grup 04

b)

1r. Classificat Grup 02

2n. Classificat Grup 03

c)

1r. Classificat Grup 03

2n. Classificat Grup 02

d)

1r. Classificat Grup 04

2n. Classificat Grup 01

FINAL A QUATRE:

A Partit Únic

Semifinal: 06/06/2020 dissabte
E)

Guanyador Eliminatòria a)

Guanyador Eliminatòria b)

F)

Guanyador Eliminatòria d)

Guanyador Eliminatòria c)

Final: 07/06/2020 diumenge
G)

Perdedor Eliminatòria E

Perdedor Eliminatòria F

H)

Guanyador Eliminatòria E

Guanyador Eliminatòria F

2.

ARBITRATGES

2.1.

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

3.

TAULA D’ANOTACIÓ I CRONOMETRATGE

3.1.

En el nivells B i C, 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.
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3.2.

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.

3.3.

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.

4.

OBLIGACIONS GENERALS

4.1.

Per aquells Clubs que, sense tenir el nivell A assolit, desitgin sol·licitar-ho, hauran
de presentar el full d’inscripció abans de la data assenyalada, explicant, els motius
pels quals el sol·liciten. Un cop tancada la inscripció, la Junta Directiva de l’FCBQ
estudiarà totes les peticions, i el dia 10/07/2019 farà pública la llista d’equips
admesos a la web de l’FCBQ. L’FCBQ es reserva el dret d’organitzar les Fases
Prèvies el mes de Juliol per a cobrir les possibles vacants.

5.

TERRENY DE JOC

5.1.

Cada club haurà de comptar amb un terreny de joc oficial que podrà ésser
descobert i amb les condicions específiques assenyalades en el quadre del punt
12.2. 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.

ASCENSOS I DESCENSOS

6.1.

Jugaran en Nivell B la temporada 2020-2021 els equips classificats en els llocs
12, 13 i 14 de cadascun dels quatre grups de Nivell A.

6.2.

Tindran dret de participació la temporada 2020-2021 en Nivell A els equips
classificats en 1r. lloc de cadascun dels grups de Nivell B.

