TEMPORADA
2017-2018

BASES DE COMPETICIÓ GENERALS DELS CAMPIONATS
ORGANITZATS PER LA REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE
TARRAGONA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL,
PER A LA TEMPORADA 2017-2018, APROVADES PER LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA DEL DIA 14 DE JULIOL DE 2017.
Aquestes disposicions modifiquen i/o amplien les bases de competicions aprovades a l’Assemblea General de la Federació
Catalana de Basquetbol, celebrada el dia 17 de juny de 2017, essent d’aplicació en les competicions de l’àmbit territorial
de la província de Tarragona, i només podran ser modificades per la Junta Directiva de la Territorial.

1. DATES D’INSCRIPCIÓ I REUNIONS PER CATEGORIES

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ

DATA REUNIÓ

30 d’agost de 2017

6 de setembre de 2017

La reunió per categories del dia 6 de setembre es farà a la sala de reunions de la nova seu de la
Representació Territorial, al carrer Soler, núm. 22 de Tarragona, a les sis de la tarda.
En cas d’impossibilitat s’avisaria oportunament.

2. ANOTADOR EN CATEGORIES DE NO PROMOCIÓ (sènior, sots 25, sots 21 i júnior)
El Comitè d’Àrbitres de la Territorial, designarà per a cada partit de les categories de competicions
territorials de no promoció, UN ÀRBITRE I 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 15 euros. Les
altes a partir de 2018 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.

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.

FORMACIÓ:
La Representació Territorial durant el mes de setembre, organitzarà cursos gratuïts 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, a fer en dos sessions de 3 hores. 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.
Els Clubs quan demanin un anotador a l’FCBQ, 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.
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 euros.
Si la tasca la fa una persona del club, sense llicència: càrrec al club de 15 euros.

3. HORARIS DELS PARTITS
L’horari dels partits s’ajustarà a la normativa general aprovada per l’Assemblea General de l’FCBQ, excepte
pel que fa als partits en diumenge per la tarda que podran tenir com a inici fins a les 19:45h.
A la categoria de mini no estarà permès jugar els partits els diumenges, ni els dissabtes per la tarda a partir
de les 19:00 hores i es permetrà jugar els divendres per la tarda, excepte que l’equip visitant manifesti la
seva impossibilitat quinze dies abans de la data assenyalada.
A fi de facilitar les designacions arbitrals, no es podrà acceptar l’assignació d’horaris d’un sol partit que
tingui, com a hora d’inici posterior a les 16:30 hores o anterior a les 19:15 hores del dissabte a la tarda.
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.

4. INCLEMÈNCIES ATMOSFÈRIQUES
En totes les categories territorials, en cas d’inclemència atmosfèrica, es regula la possibilitat de no
comparèixer cap dels dos equips, sense cap mena de sanció, sempre que l’àrbitre certifiqui en el dors de
l’acta de joc l'impossibilitat de jugar el partit. En qualsevol cas, les despeses arbitrals seran assumides per
l’equip local.
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
equip, prevista a les bases generals de competició de l’FCBQ, en el seu apartat D.1.

5. EQUIPS MIXTES
En les categories territorials, INFANTIL, PREINFANTIL i MINI, s’admetrà la inscripció d’equips mixtes, en
les condicions establertes en cada categoria, i que en tots els casos participaran en les competicions
masculines.

6. CAMPIONATS DE PROMOCIÓ
En els Campionats de Promoció i en les competicions en que així s’indiqui expressament en les bases de
competició específiques, l’FCBQ podrà autoritzar la inobservança d’alguns aspectes d’àmbit reglamentari.
A tal fi, caldrà que els Clubs demanin formalment l’assumpte concret, degudament acreditat i documentat, i
previ estudi i deliberació federatives, s’aprovarà o denegarà la sol·licitud.
D’aprovar-se, es comunicarà la decisió per escrit tant al sol·licitant com als tercers afectats.

7. ARBITRATGES
Els partits seran dirigits per un àrbitre de l’FCBQ. En les finals a quatre i en altres competicions on així
s’indiqui l’arbitratge serà doble i seran designats dos auxiliars de taula.
L’FCBQ determinarà les modificacions d’horaris necessàries a fi de facilitar la designació d’un sol àrbitre en
pistes on hi hagi tres partits, assenyalant-los en horaris correlatius.

8. TAULA D’ANOTACIÓ I CRONOMETRATGE EN ELS PARTITS DE PROMOCIÓ
LES FUNCIONS D’AUXILIAR DE TAULA SERAN EFECTUADES PER COL·LABORADORS D’AMBDÓS
EQUIPS. En cas de no existir acord entre els mateixos 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.
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.
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.

Els auxiliars de taula d’aquestes categories hauran de tenir 16 anys complerts o complir-los en el transcurs
de la temporada. Hauran d’acreditar l’edat davant de l’àrbitre del partit.

9. TERRENY DE JOC
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 L.2 de les Disposicions Generals.

10. FINALS A QUATRE EN CATEGORIES DE PROMOCIÓ
En les competicions de promoció, els campionats s’acabaran amb la celebració d’una final a quatre per a
les següents categories:

CADET NIVELL A
INFANTIL NIVELL B-1
PREINFANTIL NIVELL A
MINI NIVELL A
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 es faran d’acord amb l’horari facilitat pels co-organitzadors, i l’ordre dels partits de
SEMIFINALS serà el següent

MATÍ: semifinals

PRIMER vs. QUART
SEGONS vs. TERCER.

TARDA: tercer i quart lloc

PERDEDORS SEMIFINALS

TARDA: final

GUANYADORS SEMIFINALS

Per l’ordre dels partits es tindrà en compte si un dels equips participants és el co-organitzador, i també si
algun dels equips participants ha de desplaçar-se més de 100 quilòmetres. Així mateix, l’equip coorganitzador actuarà sempre com a local.

La Representació Territorial de Tarragona, conjuntament amb la Federació Catalana de Basquetbol,
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.

11. BASES GENERALS PER CATEGORIES

11.1.

SÈNIOR MASCULÍ TERRITORIAL.

Per a la temporada 2017-2018 s’establirà un sistema de competició d’acord amb les inscripcions rebudes, i
que seran determinades a la reunió del dia 6 de setembre.
Si la competició te inscrits 15 ó 16 equips la data d’inici serà el dia 17 de setembre de 2017. En altres casos
aquesta data podria ser el 24 de setembre o l’1 d’octubre de 2017.
Aquesta temporada, i degut a l’ampliació de la tercera catalana masculina, per la temporada 2018-19,
s’establirà un sistema d’ascens que tingui en compte la competició territorial, però alhora doni opció als
equips de tercera catalana de la categoria 2017-2018.

Els ascensos a tercera catalana masculina vindran modulats pel següent ordre.

Ordre

Classificació

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Campió territorial
Sots – campió territorial
11è classificat 3ª catalana
Campió territorial S25 (veure bases S25)
Tercer classificat territorial
12è classificat 3ª catalana
Quart classificat territorial
13è classificat 3ª catalana
Cinquè classificat territorial

10
11
12
13
14
15
16

14è classificat 3ª catalana
Sisè classificat territorial
15è classificat 3ª catalana
Setè classificat territorial
16è classificat 3ª catalana
Vuitè classificat territorial
Següents classificats territorial, per ordre

Els Clubs inclosos dins d’aquesta modulació, no podran cedir els seus drets federatius a cap Entitat.
Participarà en la final a quatre del Campionat de Catalunya, el CAMPIÓ territorial.
La competició haurà d’acabar com a molt tard el cap de setmana del 20 de maig de 2018.

11.2.

SOTS 25 MASCULÍ TERRITORIAL

En la data de les reunions per categoria, la Representació Territorial presentarà la proposta de competició
per a la temporada, tenint en compte les inscripcions rebudes.
Si la competició te inscrits 15 ó 16 equips la data d’inici serà el dia 17 de setembre de 2017. En altres casos
aquesta data podria ser el 24 de setembre o l’1 d’octubre de 2017.
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’01/01/1992.
La competició haurà d’acabar com a molt tard el cap de setmana del 20 de maig de 2018.
Si la categoria té inscrits 8 o més equips, el CAMPIÓ TERRITORIAL, o el millor classificat de la
categoria, TINDRÀ DRET A ASCENDIR A TERCERA CATALANA.
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.

11.3.

SOTS 21 MASCULÍ TERRITORIAL

En la data de les reunions per categoria, la Representació Territorial presentarà la proposta de competició
per a la temporada, tenint en compte les inscripcions rebudes.
Si la competició te inscrits 15 ó 16 equips la data d’inici serà el dia 17 de setembre de 2017. En altres casos
aquesta data podria ser el 24 de setembre o l’1 d’octubre de 2017.
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.
La competició haurà d’acabar com a molt tard el cap de setmana del 20 de maig de 2018.
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.

11.4.

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 B

En la data de les reunions per categoria, la Representació Territorial presentarà la proposta de competició
per a la temporada, tenint en compte les inscripcions rebudes.
Si la competició te inscrits 15 ó 16 equips la data d’inici serà el dia 17 de setembre de 2017. En altres casos
aquesta data podria ser el 24 de setembre o l’1 d’octubre de 2017.
Si el nombre d’equips inscrits en algun dels dos nivells és inferior a 10, 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.
La competició haurà d’acabar com a molt tard el cap de setmana del 20 de maig de 2018.
Participarà en la final a quatre del Campionat de Catalunya, el CAMPIÓ territorial del NIVELL A.

11.5.

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
Les competicions d’aquests dos nivells, es celebraran en dues fases.
La primera fase començarà l’1 d’octubre de 2017 i acabarà el 17 de desembre de 2017.
Les segones fases es celebraran d’acord amb els resultats obtinguts durant la primera fase, i es
contemplarà la possibilitat de que els equips del nivell A, puguin baixar al nivell B, i a la inversa, segons el
criteri dels comitès esportiu i tècnic de la Territorial.
Aquesta segona fase començarà el 14 de gener i acabarà el 13 de maig de 2018.
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.

11.6.

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 PROMOCIÓ NIVELL B
INFANTIL MASCULÍ PROMOCIÓ NIVELL C

Les competicions d’aquests dos nivells, es celebraran en dues fases.
La primera fase començarà l’1 d’octubre de 2017 i acabarà el 17 de desembre de 2017.
Les segones fases es celebraran d’acord amb els resultats obtinguts durant la primera fase, i es
contemplarà la possibilitat de que els equips del nivell B, puguin baixar al nivell C, i a la inversa, segons el
criteri dels comitès esportiu i tècnic de la Territorial.
Aquesta segona fase començarà el 14 de gener i acabarà el 13 de maig de 2018.
La competició del nivell B, acabarà en una final a quatre, i l’equip guanyador d’aquesta final a quatre
participarà en el Campionat de Catalunya de la categoria.

11.7.

PRE-INFANTIL MASCULÍ TERRITORIAL

En el moment de la inscripció dels equips, els Clubs ho podran fer indicant quina és la opció preferent:

PRE-INFANTIL MASCULÍ NIVELL A
PRE-INFANTIL MASCULÍ NIVELL B
Les competicions d’aquests dos nivells, es celebraran en dues fases.
La primera fase començarà l’1 d’octubre de 2017 i acabarà el 17 de desembre de 2017.
Les segones fases es celebraran d’acord amb els resultats obtinguts durant la primera fase, i es
contemplarà la possibilitat de que els equips del nivell A, puguin baixar al nivell B, i a la inversa, segons el
criteri dels comitès esportiu i tècnic de la Territorial.
Aquesta segona fase començarà el 14 de gener i acabarà el 13 de maig de 2018.
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.

11.8.

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
Les competicions d’aquests dos nivells, es celebraran en dues fases.
La primera fase començarà l’1 d’octubre de 2017 i acabarà el 17 de desembre de 2017.
Les segones fases es celebraran d’acord amb els resultats obtinguts durant la primera fase, i es
contemplarà la possibilitat de que els equips del nivell A, puguin baixar al nivell B, i a la inversa, segons el
criteri dels comitès esportiu i tècnic de la Territorial.
Aquesta segona fase començarà el 14 de gener i acabarà el 13 de maig de 2018.
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. L’equip segon classificat, jugarà una
eliminatòria amb el segon classificat de Lleida, per a poder accedir al 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.
Les modificacions de calendari tindran cost zero.
En els canvis la conformitat del contrari serà sempre necessària quan el canvi el demani l’equip visitant,
i en el cas de que el demani l’equip local caldrà la conformitat si el canvi es demana dins dels 9 dies
anteriors al partit.

11.9.

SÈNIOR FEMENÍ TERRITORIAL.

Per a la temporada 2017-2018 s’establirà un sistema de competició d’acord amb les inscripcions rebudes, i
que seran determinades a la reunió del dia 6 de setembre.
Si la competició te inscrits 15 ó 16 equips la data d’inici serà el dia 17 de setembre de 2017. En altres casos
aquesta data podria ser el 24 de setembre o l’1 d’octubre de 2017.
Ascendirà a segona catalana femenina el primer classificat territorial, i optaran a possibles ascensos els
següents classificats, d’acord amb el que aprovi la Junta Directiva de l’FCBQ.
Si en aquesta competició hi ha inscrits de categoria S25 ó S21, tindran el mateix dret d’ascens que la resta
d’equips de la competició.
Participarà en la final a quatre del Campionat de Catalunya, el CAMPIÓ territorial.
La competició haurà d’acabar com a molt tard el cap de setmana del 20 de maig de 2018.

11.10.

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

En la data de les reunions per categoria, la Representació Territorial presentarà la proposta de competició
per a la temporada, tenint en compte les inscripcions rebudes.
Si la competició te inscrits 15 ó 16 equips la data d’inici serà el dia 17 de setembre de 2017. En altres casos
aquesta data podria ser el 24 de setembre o l’1 d’octubre de 2017.
Si el nombre d’equips inscrits en algun dels dos nivells és inferior a 10, 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.
La competició haurà d’acabar com a molt tard el cap de setmana del 20 de maig de 2018.
Participarà en la final a quatre del Campionat de Catalunya, el CAMPIÓ territorial del NIVELL A.

11.11.

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
Les competicions d’aquests dos nivells, es celebraran en dues fases.
La primera fase començarà l’1 d’octubre de 2017 i acabarà el 17 de desembre de 2017.
Les segones fases es celebraran d’acord amb els resultats obtinguts durant la primera fase, i es
contemplarà la possibilitat de que els equips del nivell A, puguin baixar al nivell B, i a la inversa, segons el
criteri dels comitès esportiu i tècnic de la Territorial.
Aquesta segona fase començarà el 14 de gener i acabarà el 13 de maig de 2018.
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.

11.12.

INFANTIL FEMENÍ TERRITORIAL

En el moment de la inscripció dels equips, els Clubs ho podran fer indicant quina és la opció preferent:

INFANTIL FEMENÍ PROMOCIÓ NIVELL B
INFANTIL FEMENÍ PROMOCIÓ NIVELL C
Les competicions d’aquests dos nivells, es celebraran en dues fases.
La primera fase començarà l’1 d’octubre de 2017 i acabarà el 17 de desembre de 2017.
Les segones fases es celebraran d’acord amb els resultats obtinguts durant la primera fase, i es
contemplarà la possibilitat de que els equips del nivell B, puguin baixar al nivell C, i a la inversa, segons el
criteri dels comitès esportiu i tècnic de la Territorial.
Aquesta segona fase començarà el 14 de gener i acabarà el 13 de maig de 2018.
La competició del nivell B, acabarà en una final a quatre, i l’equip guanyador d’aquesta final a quatre
participarà en el Campionat de Catalunya de la categoria.

11.13.

PRE-INFANTIL FEMENÍ TERRITORIAL

En el moment de la inscripció dels equips, els Clubs ho podran fer indicant quina és la opció preferent:

PRE-INFANTIL FEMENÍ NIVELL A
PRE-INFANTIL FEMENÍ NIVELL B
Les competicions d’aquests dos nivells, es celebraran en dues fases.

La primera fase començarà l’1 d’octubre de 2017 i acabarà el 17 de desembre de 2017.
Les segones fases es celebraran d’acord amb els resultats obtinguts durant la primera fase, i es
contemplarà la possibilitat de que els equips del nivell A, puguin baixar al nivell B, i a la inversa, segons el
criteri dels comitès esportiu i tècnic de la Territorial.
Aquesta segona fase començarà el 14 de gener i acabarà el 13 de maig de 2018.
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.

11.14.

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

Les competicions d’aquests dos nivells, es celebraran en dues fases.
La primera fase començarà l’1 d’octubre de 2017 i acabarà el 17 de desembre de 2017.
Les segones fases es celebraran d’acord amb els resultats obtinguts durant la primera fase, i es
contemplarà la possibilitat de que els equips del nivell A, puguin baixar al nivell B, i a la inversa, segons el
criteri dels comitès esportiu i tècnic de la Territorial.
Aquesta segona fase començarà el 14 de gener i acabarà el 13 de maig de 2018.
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. L’equip segon classificat, jugarà una
eliminatòria amb el segon classificat de Lleida, per a poder accedir al 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.
Les modificacions de calendari tindran cost zero.
En els canvis la conformitat del contrari serà sempre necessària quan el canvi el demani l’equip visitant,
i en el cas de que el demani l’equip local caldrà la conformitat si el canvi es demana dins dels 9 dies
anteriors al partit.

BASES DE COMPETICIÓ ESPECÍFIQUES PER CATEGORIES
CATEGORIES DE NO PROMOCIÓ
SÈNIOR MASCULÍ
SOTS 25 MASCULÍ
SOTS 21 MASCULÍ

1. Sistema de competició
Fase prèvia.
Els equips es repartiran en quatre grups de 8 equips cada un, per a celebrar una lliga a doble volta
amb un total de 14 jornades. Aquesta fase començarà el cap de setmana de l’1 d’octubre de 2017 i
acabarà el 28 de gener de 2018. Grups 1, 2, 3 i 4.
Fase final.
Segons la classificació obtinguda a la primera fase els equips es repartiran en quatre grups, per a
celebrar una lliga a doble volta amb un total de 14 jornades. Aquesta fase començarà el cap de
setmana del 11 de febrer i acabarà el 20 de maig de 2018.
Grup 5 – classificació del 1r. al 8è.
Jugaran els dos primers classificats de cada un dels grups de la primera fase.
Grup 6 – classificació del 9è al 16è.
Jugaran els tercers i quarts classificats de cada un dels grups de la primera fase.
Grup 7 – classificació del 17è al 24è.
Jugaran els cinquens i sisens classificats de cada un dels grups de la primera fase.
Grup 8 – classificació del 25è al 32è.
Jugaran els cinquens i sisens classificats de cada un dels grups de la primera fase.
2. Campions territorials
El campió territorial sènior masculí serà l’equip millor classificat dels de la seva categoria
Per a determinar els campions territorials de S25 i S21, la Territorial determinarà el sistema el qual serà
comunicat abans d’acabar l’any 2018.
3. Participació en el Campionat de Catalunya
Participaran en els Campionats de Catalunya els equips campions en cada categoria.

4. Grups temporada 2018-2019
La Territorial estudiarà la creació d’una primera territorial de 14 equips per a la temporada 2018-2018.
El resultat d’aquest estudi, es comunicarà als Clubs anas d’acabar aquest any 2017.

JÚNIOR MASCULÍ NIVELL A

1. Sistema de competició
Fase única
Els equips es repartiran en un únic grup de 14 equips, per a celebrar una lliga a doble volta amb un
total de 26 jornades. Aquesta competició començarà el cap de setmana de l’1 d’octubre de 2017 i
acabarà el 13 de maig de 2018. Grup 1
Final a quatre
Els quatre primers classificats celebraran una final a quatre, el cap de setmana del 20 de maig de 2018.
2. Campió territorial
El campió territorial júnior masculí de nivell A serà el campió de la final a quatre.
3. Participació en el Campionat de Catalunya
Participarà en el Campionat de Catalunya l’equip campió de la categoria.

JÚNIOR MASCULÍ NIVELL B

1. Sistema de competició
Fase prèvia
Els equips es repartiran en un únic grup de 12 equips, per a celebrar una lliga a doble volta amb un
total de 22 jornades. Aquesta competició començarà el cap de setmana de l’1 d’octubre de 2017 i
acabarà el 8 d’abril de 2018. Grup 1.
Fase final
Classificació 1r. a 4rt.
Els equips classificats en els quatre primers llocs del grup 1, jugaran una lliga a doble volta amb un
total de 6 jornades. Aquesta competició començarà el cap de setmana del 15 d’abril de 2018 i acabarà
el 20 de maig de 2018. Grup 2.
Classificació 5è. a 7è.
Els equips classificats en els llocs cinquè a setè del grup 1, jugaran una lliga a doble volta amb un total
de 6 jornades. Aquesta competició començarà el cap de setmana del 15 d’abril de 2018 i acabarà el 20
de maig de 2018. Grup 3.
Classificació 8è. a 10è.
Els equips classificats en els llocs vuitè a desè del grup 1, jugaran una lliga a doble volta amb un total
de 6 jornades. Aquesta competició començarà el cap de setmana del 15 d’abril de 2018 i acabarà el 20
de maig de 2018. Grup 3.
2. Campió territorial

El campió territorial júnior masculí de nivell B serà el primer classificat del grup 2 d’aquesta competició.

SÈNIOR FEMENÍ
SOTS 25 FEMENÍ
SOTS 21 FEMENÍ
1. Sistema de competició
Fase prèvia.
Els equips es repartiran en tres grups de 6 equips cada un, per a celebrar una lliga a doble volta amb
un total de 10 jornades. Aquesta fase començarà el cap de setmana de l’1 d’octubre de 2017 i acabarà
el 17 de desembre de 2017. Grups 1, 2, i 3.
Fase final.
Segons la classificació obtinguda a la primera fase els equips es repartiran en dos grups, per a celebrar
una lliga a doble volta amb un total de 18 jornades. Aquesta fase començarà el cap de setmana del 14
de gener i acabarà el 20 de maig de 2018.
Grup 4 – classificació del 1r. al 9è.
Jugaran els tres primers classificats de cada un dels 3 grups de la primera fase.
Grup 5 – classificació del 9è al 16è.
Jugaran els classificats en els llocs quart, cinquè i sisè de cada un dels 3 grups de la primera fase.

2. Campions territorials
El campió territorial sènior femení serà l’equip millor classificat dels de la seva categoria del grup 4.
Per a determinar els campions territorials de S25 i S21, la Territorial determinarà el sistema el qual serà
comunicat abans d’acabar l’any 2018.
3. Participació en el Campionat de Catalunya
Participaran en els Campionats de Catalunya els equips campions en cada categoria.

JÚNIOR FEMENÍ NIVELL A

1. Sistema de competició
Fase prèvia.
Els equips es repartiran en dos grups de 6 equips, per a celebrar una lliga a doble volta amb un total
de 10 jornades. Aquesta competició començarà el cap de setmana de l’1 d’octubre de 2017 i acabarà el
17 de desembre de 2017. Grups 1 i 2.
Fase final.
Els equips classificats en els llocs primer al quart de cada grup jugaran la fase final, celebrant una lliga
tots contra tots amb un total de 14 jornades, que començarà el cap de setmana del 14 de gener de
2018 i acabarà el cap de setmana del 13 de maig de 2018.
Final a quatre
Els quatre primers classificats celebraran una final a quatre, el cap de setmana del 20 de maig de 2018.
4. Campió territorial
El campió territorial júnior masculí de nivell A serà el campió de la final a quatre.
2. Participació en el Campionat de Catalunya
Participarà en el Campionat de Catalunya l’equip campió de la categoria.

JÚNIOR FEMENÍ NIVELL B

1. Sistema de competició
Fase prèvia.
Els equips es repartiran en un grup de 6 equips, per a celebrar una lliga a doble volta amb un total de
10 jornades. Aquesta competició començarà el cap de setmana de l’1 d’octubre de 2017 i acabarà el 17
de desembre de 2017. Grup

Fase final.
Els equips classificats en els llocs cinquè i sisè dels grups 1 i 2 del nivell A, i la resta d’equips del nivell
B jugaran la fase final, celebrant una lliga tots contra tots amb un total de 18 jornades, que començarà
el cap de setmana del 14 de gener de 2018 i acabarà el cap de setmana del 20 de maig de 2018.

3. Campió territorial
El campió territorial júnior femení serà el primer classificat de la fase final.

CATEGORIES DE PROMOCIÓ
CADET MASCULÍ

1. Sistema de competició
Fase prèvia.
Els equips es repartiran en 6 grups de 6 equips cada un, per a celebrar una lliga a doble volta amb un
total de 10 jornades. Aquesta fase començarà el cap de setmana de l’1 d’octubre de 2017 i acabarà el
17 de desembre de 2017. Grups 1, 2, 3, 4, 5, i 6.
Ens els grups 1 i 2, jugaran els equips inscrits a nivell A.
Fase final.
Els equips es repartiran en grups de 8 equips, i es reservarà un grup pels 8 equips, que optaran al
campionat territorial de nivell A i tindrà dret a participar en el Campionat de Catalunya.
Composició dels grups:
Durant el transcurs de la FASE PRÈVIA els equips podran demanar al Departament de
Competicions la revisió del nivell assignat.
L’FCBQ determinarà el nivell dels equips i el número de grups que es crearan en aquesta
categoria per a la Fase Regular. A tal fi, el dia 01/12/2017 es comunicarà als clubs i es publicarà
al web de l’FCBQ (Territorial Tarragona) la composició de les categories.
Fins el dia 07/12/2017 a les 18:00 hores es podran presentar reclamacions, per escrit i
degudament raonades, a la citada composició.
El dia 14/12/2017 es comunicarà als clubs i es publicarà al web de l’FCBQ (Territorial Tarragona)
les llistes definitives. No s’acceptaran reclamacions contra aquesta decisió.
IMPORTANT: En el cas de que un Club tingui més d’un equip inscrit en un mateix nivell d’aquesta
categoria, podrà reforçar de manera unidireccional els jugadors d’un equip amb l’altre sempre i quan,
abans de l’inici de la competició comuniqui a la Territorial quin és l’equip de reforç, el qual que no
podrà optar a quedar campió i participar en el Campionat de Catalunya.

2. Segona fase

NIVELL A
Els equips que han assolit aquest nivell celebraran una segona fase, amb una lliga de 8 equips, tots
contra tots, que començarà el cap de setmana del 14 de gener de 2018 i acabarà el cap de setmana
del 20 de maig de 2018, tenint com a dates lliures els caps de setmana dels dies 11 de febrer, 11 de
març, 25 de març i 29 d’abril.
Els quatre primers classificats accediran a la final a quatre que es celebrarà el cap de setmana del 27
de maig.
El campió de la final a quatre accedirà al Campionat de Catalunya de la categoria, que es celebrarà el
cap de setmana del 10 de juny de 2018.

NIVELL B-1

Els equips que han assolit aquest nivell celebraran una segona fase, amb una lliga de 8 equips, tots
contra tots, que començarà el cap de setmana del 14 de gener de 2018 i acabarà el cap de setmana
del 20 de maig de 2018, tenint com a dates lliures els caps de setmana dels dies 11 de febrer, 11 de
març, 25 de març i 29 d’abril.
L’equip primer classificat d’aquest nivell serà el campió cadet masculí nivell B-1

NIVELL B-2

Els equips que han assolit aquest nivell celebraran una segona fase, amb una lliga de 10 equips, tots
contra tots, que començarà el cap de setmana del 14 de gener de 2018 i acabarà el cap de setmana
del 20 de maig de 2018.
L’equip primer classificat d’aquest nivell serà el campió cadet masculí nivell B-2

NIVELL B-3

Els equips que han assolit aquest nivell celebraran una segona fase, amb una lliga de 10 equips, tots
contra tots, que començarà el cap de setmana del 14 de gener de 2018 i acabarà el cap de setmana
del 20 de maig de 2018.
L’equip primer classificat d’aquest nivell serà el campió cadet masculí nivell B-3

INFANTIL MASCULÍ

1. Sistema de competició
Fase prèvia.
Els equips es repartiran en 4 grups de 6 equips cada un, per a celebrar una lliga a doble volta amb un
total de 10 jornades. Aquesta fase començarà el cap de setmana de l’1 d’octubre de 2017 i acabarà el
17 de desembre de 2017. Grups 1, 2, 3, i 4.
Ens els grups 1, 2 i 3 jugaran els equips inscrits a nivell B.
Fase final.
Els equips es repartiran en grups de 8 equips, i es reservarà un grup pels 8 equips, que optaran al
campionat territorial de nivell B i tindrà dret a participar en el Campionat de Catalunya.
Composició dels grups:
Durant el transcurs de la FASE PRÈVIA els equips podran demanar al Departament de
Competicions la revisió del nivell assignat.
L’FCBQ determinarà el nivell dels equips i el número de grups que es crearan en aquesta
categoria per a la Fase Regular. A tal fi, el dia 01/12/2017 es comunicarà als clubs i es publicarà
al web de l’FCBQ (Territorial Tarragona) la composició de les categories.
Fins el dia 07/12/2017 a les 18:00 hores es podran presentar reclamacions, per escrit i
degudament raonades, a la citada composició.
El dia 14/12/2017 es comunicarà als clubs i es publicarà al web de l’FCBQ (Territorial Tarragona)
les llistes definitives. No s’acceptaran reclamacions contra aquesta decisió.
IMPORTANT: En el cas de que un Club tingui més d’un equip inscrit en un mateix nivell d’aquesta
categoria, podrà reforçar de manera unidireccional els jugadors d’un equip amb l’altre sempre i quan,
abans de l’inici de la competició comuniqui a la Territorial quin és l’equip de reforç, el qual que no
podrà optar a quedar campió i participar en el Campionat de Catalunya.

2. Segona fase

NIVELL B
Els equips que han assolit aquest nivell celebraran una segona fase, amb una lliga de 10 equips, tots
contra tots, que començarà el cap de setmana del 14 de gener de 2018 i acabarà el cap de setmana
del 20 de maig de 2018.
Els quatre primers classificats accediran a la final a quatre que es celebrarà el cap de setmana del 27
de maig.
El campió de la final a quatre accedirà al Campionat de Catalunya de la categoria, que es celebrarà el
cap de setmana del 10 de juny de 2018.

NIVELL C-1
Els equips que han assolit aquest nivell celebraran una segona fase, amb una lliga de 8 equips, tots
contra tots, que començarà el cap de setmana del 14 de gener de 2018 i acabarà el cap de setmana
del 20 de maig de 2018, tenint com a dates lliures els caps de setmana dels dies 11 de febrer, 11 de
març, 25 de març i 29 d’abril.
L’equip primer classificat d’aquest nivell serà el campió infantil masculí nivell C-1

NIVELL C-2
Els equips que han assolit aquest nivell celebraran una segona fase, amb una lliga de 8 equips, tots
contra tots, que començarà el cap de setmana del 14 de gener de 2018 i acabarà el cap de setmana
del 20 de maig de 2018, tenint com a dates lliures els caps de setmana dels dies 11 de febrer, 11 de
març, 25 de març i 29 d’abril.
L’equip primer classificat d’aquest nivell serà el campió infantil masculí nivell C-2

PRE - INFANTIL MASCULÍ

1. Sistema de competició
Fase prèvia.
Els equips es repartiran en 4 grups de 6 equips cada un, per a celebrar una lliga a doble volta amb un
total de 10 jornades. Aquesta fase començarà el cap de setmana de l’1 d’octubre de 2017 i acabarà el
17 de desembre de 2017. Grups 1, 2, 3, i 4.
Ens els grups 1 i 2 jugaran els equips inscrits a nivell A.
Fase final.
Els equips es repartiran en grups de 8 equips, i es reservarà un grup pels 8 equips, que optaran al
campionat territorial de nivell A i tindrà dret a participar en el Campionat de Catalunya.
Composició dels grups:
Durant el transcurs de la FASE PRÈVIA els equips podran demanar al Departament de
Competicions la revisió del nivell assignat.
L’FCBQ determinarà el nivell dels equips i el número de grups que es crearan en aquesta
categoria per a la Fase Regular. A tal fi, el dia 01/12/2017 es comunicarà als clubs i es publicarà
al web de l’FCBQ (Territorial Tarragona) la composició de les categories.
Fins el dia 07/12/2017 a les 18:00 hores es podran presentar reclamacions, per escrit i
degudament raonades, a la citada composició.
El dia 14/12/2017 es comunicarà als clubs i es publicarà al web de l’FCBQ (Territorial Tarragona)
les llistes definitives. No s’acceptaran reclamacions contra aquesta decisió.
IMPORTANT: En el cas de que un Club tingui més d’un equip inscrit en un mateix nivell d’aquesta
categoria, podrà reforçar de manera unidireccional els jugadors d’un equip amb l’altre sempre i quan,
abans de l’inici de la competició comuniqui a la Territorial quin és l’equip de reforç, el qual que no
podrà optar a quedar campió i participar en el Campionat de Catalunya.

2. Segona fase

NIVELL A
Els equips que han assolit aquest nivell celebraran una segona fase, amb una lliga de 8 equips, tots
contra tots, que començarà el cap de setmana del 14 de gener de 2018 i acabarà el cap de setmana
del 20 de maig de 2018, tenint com a dates lliures els caps de setmana dels dies 11 de febrer, 11 de
març, 25 de març i 29 d’abril.
Els quatre primers classificats accediran a la final a quatre que es celebrarà el cap de setmana del 27
de maig.
El campió de la final a quatre accedirà al Campionat de Catalunya de la categoria, que es celebrarà el
cap de setmana del 10 de juny de 2018.
L’equip segon classificat de la final a quatre jugarà la eliminatòria prèvia per accedir al Campionat de
Catalunya, contra el segon classificat de Lleida, que es celebrarà a partit únic en una pista neutral de la
Territorial de Lleida, el cap de setmana del 3 de juny de 2018.

NIVELL B
Els equips que han assolit aquest nivell celebraran una segona fase, amb una lliga de 14 equips, tots
contra tots, a una sola volta que començarà el cap de setmana del 14 de gener de 2018 i acabarà el
cap de setmana del 13 de maig de 2018, tenint com a dates lliures els caps de setmana dels dies 11 de
febrer, 11 de març, 25 de març i 29 d’abril.
L’equip primer classificat d’aquest nivell serà el campió pre-infantil masculí nivell B

MINI MASCULÍ

1. Sistema de competició
Fase prèvia.

Els equips inscrits al nivell A es repartiran en dos grups de 8 equips i jugaran una lliga de tots contra
tots amb un total de 14 jornades. Aquesta fase començarà l’1 d’octubre i acabarà el 28 de gener de
2018.
Els equips inscrits al nivell B, jugaran una lliga de 6 equips cada un, per a celebrar una lliga a doble
volta amb un total de 10 jornades. Aquesta fase començarà el cap de setmana de l’1 d’octubre de 2017
i acabarà el 17 de desembre de 2017
Fase final.
La comissió de seguiment de la competició de minibàsquet establirà el sistema de competició a
partir del mes de gener.
IMPORTANT: En el cas de que un Club tingui més d’un equip inscrit en un mateix nivell d’aquesta
categoria, podrà reforçar de manera unidireccional els jugadors d’un equip amb l’altre sempre i quan,
abans de l’inici de la competició comuniqui a la Territorial quin és l’equip de reforç, el qual que no
podrà optar a quedar campió i participar en el Campionat de Catalunya.

2. Segona fase

NIVELL A
Els equips que han assolit aquest nivell celebraran una segona fase, amb una lliga de 8 equips, tots
contra tots, que començarà el cap de setmana del 14 de gener de 2018 i acabarà el cap de setmana
del 20 de maig de 2018, tenint com a dates lliures els caps de setmana dels dies 11 de febrer, 11 de
març, 25 de març i 29 d’abril.
Els quatre primers classificats accediran a la final a quatre que es celebrarà el cap de setmana del 27
de maig.
El campió de la final a quatre accedirà al Campionat de Catalunya de la categoria, que es celebrarà el
cap de setmana del 10 de juny de 2018.
L’equip segon classificat de la final a quatre jugarà la eliminatòria prèvia per accedir al Campionat de
Catalunya, contra el segon classificat de Lleida, que es celebrarà a partit únic en una pista neutral de la
Territorial de Lleida, el cap de setmana del 3 de juny de 2018.

NIVELL B-1

Els equips que han assolit aquest nivell celebraran una segona fase, amb una lliga de 10 equips, tots
contra tots, que començarà el cap de setmana del 14 de gener de 2018 i acabarà el cap de setmana
del 20 de maig de 2018.
L’equip primer classificat d’aquest nivell serà el campió mini masculí nivell B-1.

NIVELL B-2

Els equips que han assolit aquest nivell celebraran una segona fase, amb una lliga de 10 equips, tots
contra tots, que començarà el cap de setmana del 14 de gener de 2018 i acabarà el cap de setmana
del 20 de maig de 2018.
L’equip primer classificat d’aquest nivell serà el campió mini masculí nivell B-2.

CADET FEMENÍ

1. Sistema de competició
Fase prèvia.
Els equips es repartiran en 5 grups de 6 equips cada un, per a celebrar una lliga a doble volta amb un
total de 10 jornades. Aquesta fase començarà el cap de setmana de l’1 d’octubre de 2017 i acabarà el
17 de desembre de 2017. Grups 1, 2, 3, 4, i 5.
Ens els grups 1 i 2, jugaran els equips inscrits a nivell A.
Fase final.
Els equips es repartiran en grups de 8 equips, i es reservarà un grup pels 8 equips, que optaran al
campionat territorial de nivell A i tindrà dret a participar en el Campionat de Catalunya.
Composició dels grups:
Durant el transcurs de la FASE PRÈVIA els equips podran demanar al Departament de
Competicions la revisió del nivell assignat.
L’FCBQ determinarà el nivell dels equips i el número de grups que es crearan en aquesta
categoria per a la Fase Regular. A tal fi, el dia 01/12/2017 es comunicarà als clubs i es publicarà
al web de l’FCBQ (Territorial Tarragona) la composició de les categories.
Fins el dia 07/12/2017 a les 18:00 hores es podran presentar reclamacions, per escrit i
degudament raonades, a la citada composició.
El dia 14/12/2017 es comunicarà als clubs i es publicarà al web de l’FCBQ (Territorial Tarragona)
les llistes definitives. No s’acceptaran reclamacions contra aquesta decisió.
IMPORTANT: En el cas de que un Club tingui més d’un equip inscrit en un mateix nivell d’aquesta
categoria, podrà reforçar de manera unidireccional els jugadors d’un equip amb l’altre sempre i quan,
abans de l’inici de la competició comuniqui a la Territorial quin és l’equip de reforç, el qual que no
podrà optar a quedar campió i participar en el Campionat de Catalunya.

2. Segona fase
NIVELL A
Els equips que han assolit aquest nivell celebraran una segona fase, amb una lliga de 8 equips, tots
contra tots, que començarà el cap de setmana del 14 de gener de 2018 i acabarà el cap de setmana
del 20 de maig de 2018, tenint com a dates lliures els caps de setmana dels dies 11 de febrer, 11 de
març, 25 de març i 29 d’abril.
Els quatre primers classificats accediran a la final a quatre que es celebrarà el cap de setmana del 27
de maig.
El campió de la final a quatre accedirà al Campionat de Catalunya de la categoria, que es celebrarà el
cap de setmana del 10 de juny de 2018.

NIVELL B-1
Els equips que han assolit aquest nivell celebraran una segona fase, amb una lliga de 10 equips, tots
contra tots, que començarà el cap de setmana del 14 de gener de 2018 i acabarà el cap de setmana
del 20 de maig de 2018.
L’equip primer classificat d’aquest nivell serà el campió cadet femení nivell B-1.
.

NIVELL B-2
EN AQUEST NIVELL ES FARAN DUES PARTS.
En la primera part els equips es repartiran en dos grups d’un màxim de 6 equips, que celebraran una
lliga a doble volta, tots contra tots que començarà el cap de setmana del 14 de gener de 2018 i acabarà
el cap de setmana del 15 d’abril de 2018.
En la segona part es composaran 3 grups de 4 equips, dos de cada grup, que jugaran una lliga a doble
volta en la que només s’enfrontaran els equips d’un grup contra els de l’altre grup, amb un total de 4
jornades, essent vàlids els resultats dels partits entre els equips del mateix grup. Aquesta segona part
començarà el cap de setmana del 29 de maig i acabarà el cap de setmana del 20 de maig de 2018.
El primer classificat del primer grup d’aquesta segona part serà el campió territorial de nivell B-2

INFANTIL FEMENÍ

1. Sistema de competició
Fase prèvia.
Els equips es repartiran en 4 grups de 6 equips cada un, per a celebrar una lliga a doble volta amb un
total de 10 jornades. Aquesta fase començarà el cap de setmana de l’1 d’octubre de 2017 i acabarà el
17 de desembre de 2017. Grups 1, 2, 3, i 4.
Ens els grups 1, 2 i 3 jugaran els equips inscrits a nivell B.
Fase final.
Els equips es repartiran en grups de 8 equips, i es reservarà un grup pels 8 equips, que optaran al
campionat territorial de nivell B i tindrà dret a participar en el Campionat de Catalunya.
Composició dels grups:
Durant el transcurs de la FASE PRÈVIA els equips podran demanar al Departament de
Competicions la revisió del nivell assignat.
L’FCBQ determinarà el nivell dels equips i el número de grups que es crearan en aquesta
categoria per a la Fase Regular. A tal fi, el dia 01/12/2017 es comunicarà als clubs i es publicarà
al web de l’FCBQ (Territorial Tarragona) la composició de les categories.
Fins el dia 07/12/2017 a les 18:00 hores es podran presentar reclamacions, per escrit i
degudament raonades, a la citada composició.
El dia 14/12/2017 es comunicarà als clubs i es publicarà al web de l’FCBQ (Territorial Tarragona)
les llistes definitives. No s’acceptaran reclamacions contra aquesta decisió.
IMPORTANT: En el cas de que un Club tingui més d’un equip inscrit en un mateix nivell d’aquesta
categoria, podrà reforçar de manera unidireccional els jugadors d’un equip amb l’altre sempre i quan,
abans de l’inici de la competició comuniqui a la Territorial quin és l’equip de reforç, el qual que no
podrà optar a quedar campió i participar en el Campionat de Catalunya.

3. Segona fase

NIVELL B-1
Els equips que han assolit aquest nivell celebraran una segona fase, amb una lliga de 8 equips, tots
contra tots, que començarà el cap de setmana del 14 de gener de 2018 i acabarà el cap de setmana
del 20 de maig de 2018, tenint com a dates lliures els caps de setmana dels dies 11 de febrer, 11 de
març, 25 de març i 29 d’abril.
Els quatre primers classificats accediran a la final a quatre que es celebrarà el cap de setmana del 27
de maig.
El campió de la final a quatre accedirà al Campionat de Catalunya de la categoria, que es celebrarà el
cap de setmana del 10 de juny de 2018.

NIVELL B-2

Els equips que han assolit aquest nivell celebraran una segona fase, amb una lliga de 8 equips, tots
contra tots, que començarà el cap de setmana del 14 de gener de 2018 i acabarà el cap de setmana
del 20 de maig de 2018, tenint com a dates lliures els caps de setmana dels dies 11 de febrer, 11 de
març, 25 de març i 29 d’abril.
L’equip primer classificat d’aquest nivell serà el campió infantil femení de nivell B-2

NIVELL C

Els equips que han assolit aquest nivell celebraran una segona fase, amb una lliga de 8 equips, tots
contra tots, que començarà el cap de setmana del 14 de gener de 2018 i acabarà el cap de setmana
del 20 de maig de 2018, tenint com a dates lliures els caps de setmana dels dies 11 de febrer, 11 de
març, 25 de març i 29 d’abril.
L’equip primer classificat d’aquest nivell serà el campió infantil femení de nivell C

PRE - INFANTIL FEMENÍ

1. Sistema de competició
Fase prèvia.
Els equips es repartiran en 4 grups de 6 equips cada un, per a celebrar una lliga a doble volta amb un
total de 10 jornades. Aquesta fase començarà el cap de setmana de l’1 d’octubre de 2017 i acabarà el
17 de desembre de 2017. Grups 1, 2, 3, i 4.
Ens els grups 1 i 2 jugaran els equips inscrits a nivell A.
Fase final.
Els equips es repartiran en grups de 8 equips, i es reservarà un grup pels 8 equips, que optaran al
campionat territorial de nivell A i tindrà dret a participar en el Campionat de Catalunya.
Composició dels grups:
Durant el transcurs de la FASE PRÈVIA els equips podran demanar al Departament de
Competicions la revisió del nivell assignat.
L’FCBQ determinarà el nivell dels equips i el número de grups que es crearan en aquesta
categoria per a la Fase Regular. A tal fi, el dia 01/12/2017 es comunicarà als clubs i es publicarà
al web de l’FCBQ (Territorial Tarragona) la composició de les categories.
Fins el dia 07/12/2017 a les 18:00 hores es podran presentar reclamacions, per escrit i
degudament raonades, a la citada composició.
El dia 14/12/2017 es comunicarà als clubs i es publicarà al web de l’FCBQ (Territorial Tarragona)
les llistes definitives. No s’acceptaran reclamacions contra aquesta decisió.
IMPORTANT: En el cas de que un Club tingui més d’un equip inscrit en un mateix nivell d’aquesta
categoria, podrà reforçar de manera unidireccional els jugadors d’un equip amb l’altre sempre i quan,
abans de l’inici de la competició comuniqui a la Territorial quin és l’equip de reforç, el qual que no
podrà optar a quedar campió i participar en el Campionat de Catalunya.

3. Segona fase

NIVELL A
Els equips que han assolit aquest nivell celebraran una segona fase, amb una lliga de 8 equips, tots
contra tots, que començarà el cap de setmana del 14 de gener de 2018 i acabarà el cap de setmana
del 20 de maig de 2018, tenint com a dates lliures els caps de setmana dels dies 11 de febrer, 11 de
març, 25 de març i 29 d’abril.
Els quatre primers classificats accediran a la final a quatre que es celebrarà el cap de setmana del 27
de maig.
El campió de la final a quatre accedirà al Campionat de Catalunya de la categoria, que es celebrarà el
cap de setmana del 10 de juny de 2018.
L’equip segon classificat de la final a quatre jugarà la eliminatòria prèvia per accedir al Campionat de
Catalunya, contra el segon classificat de Lleida, que es celebrarà a partit únic en una pista neutral de la
Territorial de Lleida, el cap de setmana del 3 de juny de 2018.

NIVELL B-1
Els equips que han assolit aquest nivell celebraran una segona fase, amb una lliga de 8 equips, tots
contra tots, que començarà el cap de setmana del 14 de gener de 2018 i acabarà el cap de setmana
del 20 de maig de 2018, tenint com a dates lliures els caps de setmana dels dies 11 de febrer, 11 de
març, 25 de març i 29 d’abril.
L’equip primer classificat d’aquest nivell serà el campió pre-infantil femení de nivell B-1

NIVELL B-2
Els equips que han assolit aquest nivell celebraran una segona fase, amb una lliga de 8 equips, tots
contra tots, que començarà el cap de setmana del 14 de gener de 2018 i acabarà el cap de setmana
del 20 de maig de 2018, tenint com a dates lliures els caps de setmana dels dies 11 de febrer, 11 de
març, 25 de març i 29 d’abril.
L’equip primer classificat d’aquest nivell serà el campió pre-infantil femení de nivell B-2

MINI FEMENÍ

1. Sistema de competició
Fase prèvia.
Els equips inscrits al nivell A, es repartiran en dos grups de 6 equips els quals jugaran una lliga a
doble volta de tots contra tots amb un total de 10 jornades.
Aquesta fase començarà l’1 d’octubre i acabarà el 17 de desembre de 2017
Els equips inscrits al nivell B, jugaran una lliga de 6 equips, tots contra tots amb un total de 10
jornades, començant l’1 d’octubre i acabant el 17 de desembre de 2017.
Fase final.
La comissió de seguiment de la competició de minibàsquet establirà el sistema de competició a
partir del mes de gener.
IMPORTANT: En el cas de que un Club tingui més d’un equip inscrit en un mateix nivell d’aquesta
categoria, podrà reforçar de manera unidireccional els jugadors d’un equip amb l’altre sempre i quan,
abans de l’inici de la competició comuniqui a la Territorial quin és l’equip de reforç, el qual que no
podrà optar a quedar campió i participar en el Campionat de Catalunya.

3. Segona fase
NIVELL A
Els equips que han assolit aquest nivell celebraran una segona fase, amb una lliga de 10 equips, tots
contra tots, que començarà el cap de setmana del 14 de gener de 2018 i acabarà el cap de setmana
del 20 de maig de 2018.
Els quatre primers classificats accediran a la final a quatre que es celebrarà el cap de setmana del 27
de maig.
El campió de la final a quatre accedirà al Campionat de Catalunya de la categoria, que es celebrarà el
cap de setmana del 10 de juny de 2018.
L’equip segon classificat de la final a quatre jugarà la eliminatòria prèvia per accedir al Campionat de
Catalunya, contra el segon classificat de Lleida, que es celebrarà a partit únic en una pista neutral de la
Territorial de Lleida, el cap de setmana del 3 de juny de 2018.

NIVELL B

Els equips que han assolit aquest nivell celebraran una segona fase, amb una lliga de 10 equips, tots
contra tots, que començarà el cap de setmana del 14 de gener de 2018 i acabarà el cap de setmana
del 20 de maig de 2018.
El primer classificat del primer grup d’aquesta segona part serà el campió mini femení de nivell B.

