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BASES DE COMPETICIÓ TEMPORADA 2019/20 DE LA R.T. DE GIRONA DE L’FCBQ

Pàgina
Disposicions generals.

1, 2, 3, 4

DISPOSICIONS GENERALS PER ALS CAMPIONATS ORGANITZATS PER LA
REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE
BASQUETBOL
Independentment de les DISPOSICIONS GENERALS aprovades per l’Assemblea General
ordinària de la Federació Catalana de Basquetbol, seran d’aplicació per les competicions
de caire territorial organitzades per aquesta Representació les següents:
ASSEMBLEA DE L'RT DE GIRONA DE L'FCBQ 21/06/2019
TERMINIS D'INSCRIPCIÓ I INICI DE LA COMPETICIÓ TEMPORADA 2019-2020
COMPETICIÓ

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ

DATA INICI COMPETICIÓ

MASCULÍ

FEMENÍ

MASCULÍ

FEMENÍ

COPA CATALUNYA

04/07/2019

04/07/2019

29/09/2019

29/09/2019

CAMPIONAT CATALUNYA 1ª i 2ª
CATEGORIA

04/07/2019

04/07/2019

29/09/2019

29/09/2019

CAMPIONAT CATALUNYA 3ª CATEGORIA

04/07/2019

04/07/2019

29/09/2019

29/09/2019

04/07/2019

04/07/2019

29/09/2019

29/09/2019

JÚNIOR I CADET PREFERENT

04/07/2019

04/07/2019

15/09/2019

15/09/2019

INFANTIL PREFERENT

04/07/2019

04/07/2019

22/09/2019

22/09/2019

CAMPIONAT TERRITORIAL SÈNIOR

30/08/2019

30/08/2019

29/09/2019

29/09/2019

CAMPIONAT TERRITORIAL SOTS-25

30/08/2019

30/08/2019

29/09/2019

29/09/2019

SOTS-21 TERRITORIAL NIVELL A1

30/08/2019

CAMPIONAT TERR. JÚNIOR NIVELL A i B

30/08/2019

30/08/2019

29/09/2019

29/09/2019

CADET TERRITORIAL NIVELL A i B

30/08/2019

30/08/2019

29/09/2019

29/09/2019

INFANTIL TERRITORIAL NIVELL A i B

06/09/2019

06/09/2019

05/10/2019

05/10/2019

PRE-INFANTIL TERRITORIAL NIVELL A i
B

06/09/2019

06/09/2019

05/10/2019

05/10/2019

CAMPIONATS DE CATALUNYA

SOTS-21 PREFERENT, JÚNIOR, CADET i
INFANTIL
INTERTERRITORIAL I
1r. ANY

CAMPIONATS TERRITORIALS DE GIRONA

29/09/2019
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MINI TERRITORIAL NIVELL A, B i C

06/09/2019

06/09/2019

05/10/2019

05/10/2019

PRE-MINI TERRITORIAL NIVELL A, B i C

06/09/2019

06/09/2019

05/10/2019

05/10/2019

Notes:

Tal com com preveu l'article 37 del Reglament Jurisdiccional, passada la data límit
d'inscripció, es considerarà que l'equip no inscrit renuncia a la participació.

Excepte en les categories sèniors, caldrà assignar nivell "A", "B" o "C" en el moment d'inscriure els equips.
Els equips Mini i Pre-mini mixtes caldrà que s'incriguin als campionats masculins i fer-ho constar a observacions.
REUNIONS PER CATEGORIES:

NO PROMOCIÓ i CADET

05/09/20198

PROMOCIÓ

12/09/20198

CALDRÀ FER LES RENOVACIONS DE LLICÈNCIES D'AUXILIARS DE TAULA TEMPORADA 2019/20
PER L'APLICATIU DE LLICÈNCIES.

OFICIALS DE TAULA
“Atenent a allò decidit a aquesta Representació Territorial de Girona de l’FCBQ en el
marc de les competències que i son pròpies, en les categories organitzades per la
Representació Territorial de Girona, i en tots els partits, la tasca d’Oficials de Taula serà
realitzada per persones designades pels Clubs respectius (1 per equip), i que hauran
d’estar en possessió de la corresponent llicència. En el supòsit que l’equip visitant no
designi cap persona, la tasca serà realitzada per dues persones designades pel club
local (almenys una amb llicència).
L’equip local que no estigues en disposició de facilitar la designació dels auxiliar de
taula d’acord amb el que preveu el paràgraf anterior, meritarà una taxa de 15 €.”
En cap cas, no serà motiu de suspensió d’un partit la manca de designació d’oficials de
taula amb llicència, i serà l’àrbitre el que designarà les persones per realitzar les
funcions.
Llicències Oficials de Taula de clubs
Amb motiu de l’inic de les competicions de la temporada 2019/20, el Comitè d’Àrbitres ha
programat uns Cursos par a Oficials de Taula (Anotadors, Cronometradors i 24”), amb el
benentès que és OBLIGATÒRIA l’assistència per a tots aquells que desitgin actuar com a tal,
si es tracta d’una nova llicència, les dates son:
7 de setembre/2019 (horari de matí)
14 de setembre/2019 (horari de tarda)
21 de setembre/2019 (horari de matí)
Per tal de poder accedir a aquesta llicència, s’hauran de tenir 14 anys complerts el dia del curs.
Aquells que ja disposaven d’aquesta llicència la temporada 2018/19 o anteriors, podran fer la
renovació des de l’aplicació de llicències.
Cada club haurà de disposar del mínim suficient de persones amb llicència per afrontar la la
temporada. Es obligatori disposar d’oficials de taula amb llicència per a TOTS ELS PARTITS i
CATEGORIES d’àmbit Territorial.
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PARTITS SUSPESOS
Els partits suspesos per inclemències atmosfèriques, independentment de la normativa
aprovada per l’assemblea de la F.C.BQ, per a la nova data de celebració dels partits serà
necessari disposar de PISTA COBERTA RESERVA, per tal d’evitar la nova suspensió, en
cas de no disposar, i el partit es suspengués per segona vegada, l’equip local el perdrà
pel resultat de 0-2 sense descompte de punts.
HORARIS
Els clubs podran assenyalar l’horari d’inici dels encontres entre les 9.00 i les 13.15
hores, entre les 16.00 i les 21.15 hores del dissabte, entre les 9.00 i les 13.15 hores, i
entre les 16.00 i les 19.45 hores dels diumenges; si bé, l’horari de dissabtes al matí no
serà d’aplicació en cap cas en els campionats d’edats SÈNIOR, SOTS-21 i JÚNIOR.
En les categories Infantil, Pre-Infantil, Mini i Pre-Mini, els clubs podran assenyalar l’horari
d’inici dels encontres entre les 9.00 i les 13.00 hores del dissabte.
No s’acceptaran horaris d’un únic partit en un terreny de joc posterior a les 16:30 o
anterior a les 19.15 hores.
L’espai de temps entre partit i partit d’una mateixa pista podrà ser de d’hora i mitjà,
excepte en els partits amb arbitratge doble, on haurà de ser d’una hora i tres quart com a
mínim.
En aquells partits en que l’equip visitant hagi de fer més de 100 km de desplaçament (o
més de 60 km en categories Mini i Premini), l’horari d’inici dels partits no podrà ésser
anterior a les 10:15 hores ni posterior a les 19:00 hores de dissabte o 18:00 hores de
diumenge. Així mateix, en els casos en que els equips visitants facin més de 145 km,
l’horari d’inici dels partits no podrà ésser anterior a les 11:00 hores ni posterior a les
18:00. Per tal d’adequar l’horari dels partits a aquesta disposició, caldrà que els equips
visitants afectats ho sol·licitin per escrit a l’FCBQ, abans dels 15 dies de la data del
partit.
En cas de diversos partits en una mateixa instal·lació, caldrà que els horaris siguin
consecutius (un darrera l’altre). De no ser així, l’import del desplaçament/s d’aquells que
quedin al marge, seran considerats com a despesa extraordinària.
NIVELLS
Alhora de realitzar la inscripció dels equips des de la categoria Júnior fins a la categoria
Pre-Mini, caldrà que els clubs assignin nivell.
En les competicions d’àmbit territorial, i en aquelles que existeixi nivell, la Federació es
reserva el dret de canviar equips de nivell, tot i que la competició estigui iniciada.
SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ EQUIPS INTERGRUPS
Per establir l'ordre entre els equips classificats en la mateixa posició en diferents grups,
en cas que fos necessari, s'estableix el següent mètode:
Serà millor equip el que tingui el quocient més alt, resultat de dividir el tempteig a favor
entre el tempteig en contra.
ACTES
Serà obligació de l’equip local lliurar a l’àrbitre el joc d’actes corresponent al partit.
AIGUA
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Tots els clubs resten obligats a lliurar a l’equip visitant 6 litres d’aigua (Campionats
d’àmbit Territorial).

