BASES DE COMPETICIÓ GENERALS
2019 - 2020

Bases de competició generals dels campionats
organitzats per la Representació Territorial de
Tarragona per a la temporada 2019-2020,
aprovades a la Junta General Ordinària del dia
5 de juliol de 2019, a Reus.
Els punts que s’estableixen en aquestes bases,
modifiquen i/o amplien les disposicions generals
pels campionats organitzats per l’FCBQ, i que
van ser aprovades a la seva Assemblea
General Ordinària celebrada el dia 15 de juny
de 2019.
Aquestes bases de competició generals podran
ser modificades per la Junta Directiva de la
Representació Territorial, i seran comunicades a
tots els Clubs.
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1. INSCRIPCIÓ D’EQUIPS, REUNIÓ PER ESTABLIR LES BASES ESPECÍFIQUES PER A
CADA COMPETICIÓ I INICI DE COMPETICIONS.
Inscripció d’equips:
fins el dia 27 d’agost de 2019.
Reunió per establir les bases específiques per a cada competició:
dimarts 3 de setembre a les 18:30h. a la sala d’actes de la Territorial.
Inici de les competicions:
cap de setmana del 28 i 29 de setembre de 2019.
cap de setmana de l’11 i 12 de gener de 2020 per a les segones fases.

2. CANVIS DE DATA, D’HORARI I DE CAMP
En totes les competicions territorials, excepte mini i premini, la tramitació de canvis de
data, d’horari i de camp, quedaran subjectes a la normativa aprovada per l’Assemblea
General de l’FCBQ del dia 15 de juny de 2019.
Per a la categoria de mini i premini les modificacions seran les següents:

Modificació calendari

Termini de recepció

Conformitat

Cost

Canvi de pista,
sense modificar dia i hora

Dins dels 3 dies abans del partit

NO

Zero euros

Més de 3 dies abans del partit

NO

Zero euros

Dins dels 3 dies abans del partit

SI

20,00 euros

Entre 4 i 8 dies abans del partit

SI

Zero euros

Més de 8 dies abans del partit

NO

Zero euros

Canvi de dia i/o hora

3. INCOMPAREIXENÇA EN CAS D’INCLEMÈNCIA ATMOSFÈRICA

En totes les categories dels Campionats Territorials, en cas d’inclemència atmosfèrica en
partits a pista descoberta, es regula la possibilitat de “NO COMPAREIXER”, cap dels dos
equips, sense cap mena de sanció, sempre que l’àrbitre certifiqui en l’informe
l’impossibilitat de celebrar el partit.
Els equips hauran de comunicar, be en el mateix moment de la suspensió, be dins les 48
hores posteriors, la nova data acordada per a la celebració del partit. De no fer-ho
s’aplicarà un cànon de 6,00 € per a cada equip.
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4. CAMPIONATS DE PROMOCIÓ
En relació al punt E.1 de les disposicions generals de l’FCBQ, en el supòsit de que en les
competicions territorial no hi hagués els nivells C i D, la inobservança es podria autoritzar
pels equips del nivell B, i sempre sense cap opció a jugar en el nivell A.

5. HORARIS
En les categories preinfantil, mini i premini, un club podrà posar com a horari oficial de
la temporada el divendres per la tarda.
Els Clubs visitants que no poden jugar els divendres, en el termini dels cinc dies següents
a publicar-se els calendaris ho hauran de comunicar a la Rep. Territorial, qui actuant
d’ofici farà el canvi de dia i hora segons l’horari alternatiu facilitat per l’equip local.
En les categories infantil i preinfantil no estarà permès jugar el diumenge per la tarda,
excepte que els dos equips afectats ho acordin mútuament.
I en les categories mini i premini no estarà permès jugar el diumenge, excepte que els
dos equips afectats ho acordin mútuament.

6. TERRENYS DE JOC

En les competicions que així ho estableixin les bases de competició específiques, els
equips hauran de comptar amb una pista reserva, i que s’haurà d’utilitzar en cas que el
club local no tingui lliure disponibilitat de la seva pista habitual.

7. SUSPENSIÓ DE PARTIT PER RETARD EN EL SEU INICI, I IMPOSSIBILITAT DE PODER
SER ATÉS PER L’ÀRBITRE DESIGNAT I PRESENT A LA INSTAL·LACIÓ.
Quan el club local, dins de l’hora següent a l’assenyalada per l’inici del partit tingui lliure
disponibilitat de pista de joc, però l’àrbitre a l’estar actuant en un altre partit a la mateixa
instal·lació i per endarreriment del seu partit no estigui disponible abans d’aquesta hora
de marge, el partit quedarà suspès i s’actuarà de la forma següent:
a) Les despeses del partit suspès aniran a càrrec de l’FCBQ, així com les despeses de
desplaçament del nou partit.
b) Les despeses del nou partit aniran a càrrec de l’equip local, excepte les dietes si
corresponguessin.
Si en el transcurs d’aquesta hora, s’emplenés l’acta i aquesta quedés signada pels
entrenadors dels dos equips, en cas d’infracció de la normativa d’inscripció de jugadors,
el partit es donaria com a perdut a l’equip infractor.
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8. ARBITRATGES
Els partits seran dirigits per un àrbitre de l’FCBQ, excepte en les competicions on en les
seves bases específiques s’indiqui expressament que seran dirigits per un altre nombre
d’àrbitres.

9. FORMACIÓ AUXILIARS DE TAULA DE CLUB

La Representació Territorial el dia 16 de juliol, organitzarà UN CURS GRATUÏT per a totes
les persones que hi vulguin participar, prèvia inscripció.
També s’oferiran cursos “a domicili” en les següents condicions:
El preu del curs per a les entitats sol·licitants és de 100 euros, més el desplaçament del
professor i tindrà una durada de 6 hores, en dues sessions de 3 hores cada una. El nombre
mínim de persones a realitzar el curs serà de 5. Si algunes Entitats s’agrupen, i volen rebre
un curs, es facturarà repartint el cost entre els sol·licitants.

10. ANOTADOR EN LES CATEGORIES DE NO PROMOCIÓ (sènior, sots 25, sots 21
i júnior, masculins i femenins de nivell A.)
El Comitè d’Àrbitres de la Territorial, designarà per a cada partit de les categories de NO
PROMOCIÓ, UN AUXILIAR DE TAULA (CRONOMETRADOR).
Els Clubs hauran d’aportar obligatòriament un ANOTADOR, que haurà de disposar de
la corresponent llicència d’AUXILIAR DE TAULA DE CLUB, emesa per l’FCBQ. El preu de la
llicència és de 19,25 euros. Les altes a partir de 2020 pagaran el 50% del cost de la
llicència.
L’anotador haurà d’estar present mitja hora abans de l’assenyalada per l’inici del partit,
i complimentarà l’acta del partit

LLICÈNCIA D’AUXILIAR DE TAULA DE CLUB
REQUERIMENTS:

Tenir com a mínim 16 anys, o que els compleixi durant la
temporada.

COM TRAMITAR-LA:

El Club ho tramitarà des de l’aplicació de llicències, i per a
les noves altes caldrà acreditar haver superat el curs
d’auxiliar de taula de Club.
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Els Clubs podran demanar un anotador a l’FCBQ, sempre i quan immediatament abans
o després del partit, hi hagi un partit amb anotador designat per l’FCBQ, i hauran
d’assumir la totalitat del cost i del desplaçament de la persona designada, el qual serà
facturat com un extra directament al sol·licitant.
Aquesta limitació podrà ser modificada si en el transcurs de la temporada el nombre
d’auxiliars de taula és suficient per a poder-ho atendre novament.
La manca d’auxiliar de taula de club amb llicència, en un partit, comportarà:
Si la tasca la fa l’altre auxiliar designat: càrrec al club de 30,00 euros.
Si la tasca la fa una persona del club, sense llicència: càrrec al club de 20,00 euros.
La Representació Territorial podrà suspendre temporalment les llicències d’auxiliar de
taula de Club, en els casos en que es detecti manca de preparació per a fer-les
correctament.

11. AUXILIAR DE TAULA EN JÚNIOR MASCULÍ NIVELL C I FEMENÍ DE NIVELL B I EN
LES CATEGORIES DE PROMOCIÓ (cadet, infantil, preinfantil, mini i premini).
En els partits de les categories júnior masculí de nivell C i femení de nivell B i en les de
promoció, la tasca d’auxiliar de taula serà realitzada per persones designades pels clubs
respectius (1 per equip), En cas de dubte la tasca d’anotador la farà la persona de
l’equip local i la de cronometrador la de l’equip visitant.
En cap cas, no serà motiu de suspensió d’un partit la manca de designació d’auxiliars
de taula amb llicència, i serà l’àrbitre el que designarà les persones per realitzar les
funcions.
En tots els casos l’acta, rellotge cronòmetre, bolígrafs blau i vermell i regla ho l’hauran
de posar l’equip local.
L’encarregat d’emplenar l’acta abans de l’inici del partit serà l’àrbitre. Si l’inici del
partit es preveu ajustat de temps l’acta la podrà començar a emplenar la persona
que actuarà com a anotadora en el partit.

La Representació Territorial podrà suspendre temporalment a les persones que facin
aquestes tasques, en els casos en que es detecti manca de preparació per a fer-les
correctament. En cas de suspensió temporal, la persona afectada podrà recuperar
l’autorització sempre i quan acrediti documentalment que pot fer la tasca
correctament.
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12. FINALS A QUATRE COMPETICIONS NIVELL A

En les competicions de promoció de nivell A, cadets de primer any (nivell D) i en les de
no promoció en que les seves bases de competició així ho indiquin, els campionats
s’acabaran amb la celebració d’una final a quatre.
Hi participaran els quatre millors equips classificats en la darrera fase del campionat,
segons les bases de competició establertes per a cada un dels campionats.
Les finals a quatre, excepte per a les categories mini masculina i femenina es faran
d’acord amb l’horari facilitat pels co-organitzadors, i l’ordre dels partits serà el següent:
MATÍ: semifinals

PRIMER vs. QUART
SEGONS vs. TERCER.

TARDA: tercer i quart lloc

PERDEDORS SEMIFINALS

TARDA: final

GUANYADORS SEMIFINALS

Les finals a quatre de les categories mini masculí i mini femení, i premini masculí i femení
es faran en la mateixa pista de joc, en camps transversals i el mateix dia, i d’acord amb
el següent ordre:
MATÍ: semifinals masculines i femenines

PRIMER vs. QUART
SEGONS vs. TERCER.

TARDA: tercer i quart lloc masc. I fem.

PERDEDORS SEMIFINALS

TARDA: final masc. I fem.

GUANYADORS SEMIFINALS

Per l’ordre dels partits es tindrà en compte si un dels equips participants és el coorganitzador, i també si algun dels equips participants ha de desplaçar-se més de 100
quilòmetres. Així mateix, l’equip co-organitzador actuarà sempre com a local.
La Representació Territorial de Tarragona, comunicarà el procediment de sol·licitud de
les finals a quatre, que estarà obert a tots els Clubs, Ajuntaments i altres Entitats, encara
que no tinguin equip a la categoria, i que hauran d’acceptar les condicions requerides.
La resta de categories de promoció quedaran subjectes a l’especificat en cada base
de competició específica de categoria.
Nota: Els equips que doblin categoria només podran participar en la final a quatre de
la categoria per la qual tenen tramitada la corresponent llicència. El seu lloc en la
categoria superior seria ocupat pel cinquè classificat.
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13. CATEGORIES DE PROMOCIÓ. LLICÈNCIES DE JUGADORES I CLUBS AMB MÉS
D’UN EQUIP EN EL MATEIX NIVELL.
Els Clubs que tingui més d’un equip en el mateix nivell , podran fer servir com a jugadors
de reforç per un dels equips als jugadors que tinguin llicència per un i tant sols un dels
equips que participin en el mateix nivell.
Per això caldrà que abans de la primera jornada de cada competició comuniquin per
escrit a la Representació Territorial mitjançant el formulari creat expressament quin son
els equips que seran reforçats i el reforçador.

14. CATEGORIES.

Per a la temporada 2019-2020, es convoquen les següents categories:
Sènior masculí femení
Sots 25 masculí i femení
Sots 21 masculí i femení
Júnior masculí i femení, nivell A
Júnior masculí nivell C i júnior femení nivell B
Cadet masculí i femení, nivells A, B i C
Cadet masculí i femení de primer any, nivell D
Infantil masculí i femení, nivells A, B i C
Preinfantil masculí i femení, nivells A, B i C
Mini masculí i femení, nivells A, B, i C
Mini masculí i femení de primer any, nivell D
Premini masculí i femení, nivells A i B
Segons el nombre d’equips inscrits en cada categoria les bases de competició podran
fusionar algun dels seus nivells.

15. DISPOSICIONS GENERALS PER CATEGORIA

SÈNIOR MASCULÍ TERRITORIAL.
Per a la temporada 2019-2020 s’establirà un sistema de competició d’acord amb les
inscripcions rebudes, i que seran determinades a la reunió del dia 3 de setembre.
Ascendirà a tercera catalana masculina l’equip campió territorial. Optaran a més ascensos
la resta d’equips seguint la classificació final.
El campió territorial participarà en el Campionat de Catalunya sènior masculí territorial, que
serà convocat per la Junta Directiva de l’FCBQ.
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SOTS 25 MASCULÍ TERRITORIAL
Per a la temporada 2019-2020 s’establirà un sistema de competició d’acord amb les
inscripcions rebudes, i que seran determinades a la reunió del dia 3 de setembre.
Si el nombre d’equips inscrits es insuficient per a fer una competició, aquests equips
s’agruparan en primeres fases amb els d’altres categories, i s’establirà un sistema de
competició que permeti determinar el millor equip de la categoria.
Es podrà expedir llicència de fins a un màxim de 2 jugadors nascuts abans de l’01/01/1994.
Participarà en la final a quatre del Campionat de Catalunya, el CAMPIÓ territorial, o el millor
classificat de la categoria si es participés en competicions conjunta amb d’altres
categories.
Si el nombre d’equips inscrits en aquesta categoria és igual a 10 ó superior, el primer
classificat ascendirà al Campionat de Catalunya de tercera categoria.
SOTS 21 MASCULÍ TERRITORIAL
Per a la temporada 2019-2020 s’establirà un sistema de competició d’acord amb les
inscripcions rebudes, i que seran determinades a la reunió del dia 3 de setembre.
Si el nombre d’equips inscrits es insuficient per a fer una competició, aquests equips
s’agruparan en primeres fases amb els d’altres categories, i s’establirà un sistema de
competició que permeti determinar el millor equip de la categoria.
Participarà en la final a quatre del Campionat de Catalunya, el CAMPIÓ territorial, o el millor
classificat de la categoria si es participés en competicions conjunta amb d’altres
categories.

JÚNIOR MASCULÍ TERRITORIAL
En el moment de la inscripció dels equips, els Clubs ho podran fer indicant quina és la opció
preferent:
JÚNIOR MASCULÍ NIVELL A
JÚNIOR MASCULÍ NIVELL C

Per a la temporada 2019-2020 s’establirà un sistema de competició d’acord amb les
inscripcions rebudes, i que seran determinades a la reunió del dia 3 de setembre.
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Si el nombre d’equips inscrits en algun dels dos nivells és inferior a 8, tots els equips quedaran
inclosos en el NIVELL A jugant una fase prèvia i després, una segona fase d’acord amb la
classificació obtinguda durant aquella fase prèvia.
Els equips que participin en la competició de nivell C, si aquesta es porta a terme, podran
tramitar llicències fins a l’hora d’inici de l’últim partit oficial de la temporada.
Participarà en la final a quatre del Campionat de Catalunya, el CAMPIÓ del NIVELL A.
CADET MASCULÍ TERRITORIAL
En el moment de la inscripció dels equips, els Clubs ho podran fer indicant quina és la opció
preferent:
CADET MASCULÍ NIVELL A
CADET MASCULÍ NIVELL B
CADET MASCULÍ NIVELL C
Segons el nombre d’inscripcions rebudes, alguns d’aquests nivells es podran fusionar.
La competició del nivell A, acabarà en una final a quatre, i l’equip guanyador d’aquesta
final a quatre participarà en el Campionat de Catalunya de la categoria.
CADET MASCULÍ DE PRIMER ANY / NIVELL D
Per a la temporada 2019-2020 s’establirà un sistema de competició d’acord amb les
inscripcions rebudes, AMB UN MÍNIM DE 8 EQUIPS i que seran determinades a la reunió del
dia 3 de setembre.
En aquesta categoria la inscripció dels equips és farà tot indicant el NIVELL D del Campionat
Cadet promoció.
La competició de cadet masculí de primer any, acabarà en una final a quatre, Aquesta
competició no dona dret a participar en el Campionat de Catalunya de la categoria.
Els equips tindran un màxim de 15 llicències de jugadors nascuts l’any 2005 o posteriors.
INFANTIL MASCULÍ PROMOCIÓ TERRITORIAL
En el moment de la inscripció dels equips, els Clubs ho podran fer indicant quina és la opció
preferent:
INFANTIL MASCULÍ NIVELL A
INFANTIL MASCULÍ NIVELL B
INFANTIL MASCULÍ NIVELL C
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Segons el nombre d’inscripcions rebudes, alguns d’aquests nivells es podran fusionar.
La competició del nivell A, acabarà en una final a quatre, i l’equip guanyador d’aquesta
final a quatre participarà en el Campionat de Catalunya de la categoria.
PREINFANTIL MASCULÍ TERRITORIAL
En el moment de la inscripció dels equips, els Clubs ho podran fer indicant quina és la opció
preferent:
PREINFANTIL MASCULÍ NIVELL A
PREINFANTIL MASCULÍ NIVELL B
PREINFANTIL MASCULÍ NIVELL C
Segons el nombre d’inscripcions rebudes, alguns d’aquests nivells es podran fusionar.
La competició del nivell A, acabarà en una final a quatre, i l’equip guanyador d’aquesta
final a quatre participarà en el Campionat de Catalunya de la categoria. El segon classificat
d’aquesta final a quatre participarà en la prèvia amb el segon de Lleida, per a classificarse pel Campionat de Catalunya.
MINI MASCULÍ TERRITORIAL
En el moment de la inscripció dels equips, els Clubs ho podran fer indicant quina és la opció
preferent:
MINI MASCULÍ NIVELL A
MINI MASCULÍ NIVELL B
MINI MASCULÍ NIVELL C
MINI MASCULÍ PRIMER ANY / NIVELL D
El nivell D està reservat pels equips de mini de primer any, per a poder-los identificar millor.
Segons el nombre d’inscripcions rebudes, alguns d’aquests nivells es podran fusionar.
La competició del nivell A, acabarà en una final a quatre, i l’equip guanyador d’aquesta
final a quatre participarà en el Campionat de Catalunya de la categoria. El segon classificat
d’aquesta final a quatre participarà en la prèvia amb el segon de Lleida, per a classificarse pel Campionat de Catalunya.
Particularitats de la competició de mini masculí territorial.
A més de les indicades en disposicions anteriors:
-

La persona que actuï com a delegat de camp, no caldrà que tingui llicència federativa.
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PREMINI MASCULÍ TERRITORIAL
En el moment de la inscripció dels equips, els Clubs ho podran fer indicant quina és la opció
preferent:
PREMINI MASCULÍ NIVELL A
PREMINI MASCULÍ NIVELL B
Segons el nombre d’inscripcions rebudes, alguns d’aquests nivells es podran fusionar.
La competició del nivell A, acabarà en una final a quatre
Particularitats de la competició de premini masculí territorial.
A més de les indicades en disposicions anteriors:
-

La persona que actuï com a delegat de camp, no caldrà que tingui llicència federativa.

SÈNIOR FEMENÍ TERRITORIAL.
Per a la temporada 2019-2020 s’establirà un sistema de competició d’acord amb les
inscripcions rebudes, i que seran determinades a la reunió del dia 3 de setembre.
Ascendirà a tercera catalana femenina l’equip campió territorial. Optaran a més ascensos
la resta d’equips seguint la classificació final.
El campió territorial participarà en el Campionat de Catalunya sènior femení territorial en el
supòsit de que sigui convocat per la Junta Directiva de l’FCBQ.
JÚNIOR FEMENÍ TERRITORIAL
En el moment de la inscripció dels equips, els Clubs ho podran fer indicant quina és la opció
preferent:
JÚNIOR FEMENÍ NIVELL A
JÚNIOR FEMENÍ NIVELL B
Per a la temporada 2019-2020 s’establirà un sistema de competició d’acord amb les
inscripcions rebudes, i que seran determinades a la reunió del dia 3 de setembre.
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Si el nombre d’equips inscrits en algun dels dos nivells és inferior a 8, tots els equips quedaran
inclosos en el NIVELL A jugant una fase prèvia i després, una segona fase d’acord amb la
classificació obtinguda durant aquella fase prèvia.
Els equips que participin en la competició de nivell B, si aquesta es porta a terme, podran
tramitar llicències fins a l’hora d’inici de l’últim partit oficial de la temporada.
Participarà en la final a quatre del Campionat de Catalunya, el CAMPIÓ del NIVELL A.
CADET FEMENÍ TERRITORIAL
En el moment de la inscripció dels equips, els Clubs ho podran fer indicant quina és la opció
preferent:
CADET FEMENÍ NIVELL A
CADET FEMENÍ NIVELL B
CADET FEMENÍ NIVELL C
Segons el nombre d’inscripcions rebudes, alguns d’aquests nivells es podran fusionar.
La competició del nivell A, acabarà en una final a quatre, i l’equip guanyador d’aquesta
final a quatre participarà en el Campionat de Catalunya de la categoria.

CADET FEMENÍ DE PRIMER ANY / NIVELL D
Per a la temporada 2019-2020 s’establirà un sistema de competició d’acord amb les
inscripcions rebudes, AMB UN MÍNIM DE 8 EQUIPS i que seran determinades a la reunió del
dia 3 de setembre.
En aquesta categoria la inscripció dels equips és farà tot indicant el NIVELL D del Campionat
Cadet promoció.
La competició de cadet femení de primer any, acabarà en una final a quatre, Aquesta
competició no dona dret a participar en el Campionat de Catalunya de la categoria.
Els equips tindran un màxim de 15 llicències de jugadores nascudes l’any 2005 o posteriors.
INFANTIL FEMENÍ TERRITORIAL
En el moment de la inscripció dels equips, els Clubs ho podran fer indicant quina és la opció
preferent:
INFANTIL FEMENÍ NIVELL A
INFANTIL FEMENÍ NIVELL B
INFANTIL FEMENÍ NIVELL C
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Segons el nombre d’inscripcions rebudes, alguns d’aquests nivells es podran fusionar.
La competició del nivell A, acabarà en una final a quatre, i l’equip guanyador d’aquesta
final a quatre participarà en el Campionat de Catalunya de la categoria.
PREINFANTIL FEMENÍ TERRITORIAL
En el moment de la inscripció dels equips, els Clubs ho podran fer indicant quina és la opció
preferent:
PREINFANTIL FEMENÍ NIVELL A
PREINFANTIL FEMENÍ NIVELL B
PREINFANTIL FEMENÍ NIVELL C
Segons el nombre d’inscripcions rebudes, alguns d’aquests nivells es podran fusionar.
La competició del nivell A, acabarà en una final a quatre, i l’equip guanyador d’aquesta
final a quatre participarà en el Campionat de Catalunya de la categoria. El segon classificat
d’aquesta final a quatre participarà en la prèvia amb el segon de Lleida, per a classificarse pel Campionat de Catalunya.
MINI FEMENÍ TERRITORIAL
En el moment de la inscripció dels equips, els Clubs ho podran fer indicant quina és la opció
preferent:
MINI FEMENÍ NIVELL A
MINI FEMENÍ NIVELL B
MINI MASCULÍ NIVELL C
MINI MASCULÍ PRIMER ANY / NIVELL D
El nivell D està reservat pels equips de mini de primer any, per a poder-los identificar millor.
Segons el nombre d’inscripcions rebudes, alguns d’aquests nivells es podran fusionar.
La competició del nivell A, acabarà en una final a quatre, i l’equip guanyador d’aquesta
final a quatre participarà en el Campionat de Catalunya de la categoria. El segon classificat
d’aquesta final a quatre participarà en la prèvia amb el segon de Lleida, per a classificarse pel Campionat de Catalunya.
Particularitats de la competició de mini FEMENÍ territorial.
A més de les indicades en disposicions anteriors:
-

La persona que actuï com a delegat de camp, no caldrà que tingui llicència federativa.
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PREMINI FEMENÍ TERRITORIAL
En el moment de la inscripció dels equips, els Clubs ho podran fer indicant quina és la opció
preferent:
PREMINI FEMENÍ NIVELL A
PREMINI FEMENÍ NIVELL B
Segons el nombre d’inscripcions rebudes, alguns d’aquests nivells es podran fusionar.
La competició del nivell A, acabarà en una final a quatre.
Particularitats de la competició de premini FEMENÍ territorial.
A més de les indicades en disposicions anteriors:
-

La persona que actuï com a delegat de camp, no caldrà que tingui llicència federativa.

16. CATEGORIES MIXTES

Les categories preinfantil, mini i premini tindran la consideració de mixtes, si be els equips
hauran de participar en la competició masculina.
Estaran subjectes a l’indicat a l’article 166 del Reglament Jurisdiccional.

17. CRITERI SEGONES FASES EN CATEGORIES DE PROMOCIÓ

En les categories de promoció a l’hora de determinar els nivells a la segona fase, es tindrà
en compte per un costat la classificació obtinguda i per un altre l’anàlisi sobre si el nivell de
l’equip és l’adequat.

18. SOL·LICITUD DARBITRATGES PER A TORNEJOS
Es considerarà un torneig quan hi hagi més de 6 partits en una jornada.
Per a sol·licitar arbitratges per a tornejos cal fer-ho a través de l’imprès de sol·licitud oficial
que es troba al web de la Federació en un termini de 21 dies abans del primer dia de torneig.
La Territorial podrà denegar aquelles peticions que vinguin amb posterioritat a la data
indicada
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Caldrà seguir la següent temporització:
-

21 dies abans del primer dia de torneig:
Enviar sol·licitud acompanya de l’esborrany del calendari
Des de la Territorial s’enviarà el pressupost del torneig.

-

10 dies abans del primer dia del torneig:
Per part del sol·licitant s’enviarà el calendari definitiu, tot donant conformitat al
pressupost enviat.
Si les variacions son significants i el sol·licitant ho demana, s’enviarà un nou pressupost.
SOBRECOSTOS:
L’import de cada partit es veurà incrementat en els següents casos:
Cada alta, baixa o modificació d’un partit, dins dels darrers 5 dies tindrà un sobre cost
de 10 euros.

19. SOL·LICITUD ARBITRATGES PARTITS AMISTOSOS
S’aplicaran les tarifes oficials aprovades per l’A.G.O. en relació als serveis arbitrals dels
partits amistosos.
Les peticions que es rebin dins dels 5 dies abans de la data del partit amistós tindran un
recàrrec de 10 euros si el partit és de promoció i de 20 euros si el partit es de categoria
de no promoció.
Els canvis que es puguin produir un cop notificada la designació als àrbitres, tindran un
sobrecost de 10 euros.

20. BASES DE COMPETICIÓ ESPECÍFIQUES PER CATEGORIES

Les bases de competició específiques per a cada categoria, seran les acordades a la reunió
del dia 3 de setembre i que seran enviades als clubs.
Les autoritzacions especials no contemplades en les disposicions generals aprovades per
l’FCBQ, hauran de ser aprovades per la majoria dels assistents a aquesta reunió.
Tota modificació a aquestes bases específiques, haurà de ser aprovada per la Junta
Directiva, i comunicada als clubs.

15

