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A:

Tots els membres del Comitè i Escola

TEMA: CANVIS NORMATIUS PER LES
COMPETICIONS ORGANITZADES PER L’FCBQ

2017-18

CANVIS A LA NORMATIVA FCBQ PER A LA TEMPORADA 2017-18
El passat dia 17 de juny de 2017 l’Assemblea General de l’FCBQ va aprovar un seguit de canvis
de diferents articles del Reglament Jurisdiccional, dels Estatuts i de les Bases de Competició
d’algunes categories. En aquest Comunicat trobareu un resum dels canvis que afecten a dos
aspectes importants, per una banda la pilota oficial de joc, i per altra la inscripció dels entrenadors
a l’acta de partits de diferents categories.

1. PILOTA OFICIAL

A partir de la Temporada 2017-18, la pilota oficial de joc per a les competicions organitzades per
l’FCBQ serà de la marca Spalding, tanmateix durant la temporada 2017-18 també es podran
disputar els partits amb les pilotes de la marca Bàden.
L’equip local serà l’encarregat de facilitar les pilotes per la disputa del partit i per l’escalfament.
L’Àrbitre Principal del partit serà l’encarregat de triar la pilota que es trobi en millors condicions de
les facilitades per l’equip local.

Excepcionalment, en el cas que cap de les pilotes facilitades per l’equip local es trobi en
condicions per disputar el partit, l’Àrbitre podrà triar una pilota facilitada per l’equip visitant o
d’altres possibles donants (Article 118 del reglament Jursidiccional).

Per als escalfaments previs al partit i a la mitja part, es recomana que les pilotes també siguin de
les marques Spalding o Bàden.

Tal i com ja estava estipulat a les darreres temporades, s’han establert una sèrie de models en
funció de les diverses categories i nivells de les competicions. A la següent taula podeu consultar
els diversos models de pilotes tant de la marca Spalding com Bàden per a cadascuna de les
categories i competicions.
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1.1. MODELS OFICIALS DE LA MARCA SPALDING

1.2. MODELS OFICIALS DE LA MARCA BÀDEN

En qualsevol cas el model indicat podrà ser substituït per un de major qualitat, sempre i
quan sigui de la mateixa mida.
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2. PARTITS SUSPESOS PER INCLEMÈNCIA METEOROLÒGICA
Les Bases de Competició dels Campionats Territorials de Barcelona han estat modificades,
incorporant la possibilitat de que els equips no es presentin en cas de suspensió per inclemència
meteorològica. El nou redactat és el següent:

D.2. En totes les categories dels Campionats Territorials de Barcelona, 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 equip.
Per tant, en cas de suspensió per inclemència meteorològica no serà obligatori que els equips es
presentin als següents Campionats:

MASCULINS

EDAT

-

Campionat Territorial de
Barcelona Sènior Masculí

Sènior

-

Campionat Territorial de
Barcelona Sots-25 Masculí

Sots-25

-

Campionat Territorial de
Barcelona Sots-21 Masculí
(Nivell A i Nivell B)

Sots-21

-

Campionat Territorial de
Barcelona Júnior Masculí
(Nivell A, B i C)

FEMENINS
-

Campionat Territorial de
Barcelona Sènior Femení
de Tercera Categoria

-

Campionat Territorial de
Barcelona Sots 25 Femení

-

Campionat Territorial de
Barcelona Sots 21 Femení

-

Campionat Territorial de
Barcelona Júnior Femení
(Nivell A, B i C)
Nivell A
Nivell B
Nivell C
Nivell D

Júnior

-

Nivell A
Nivell B
Nivell C
Nivell D

Cadet

-

-

Nivell B
Nivell C
Nivell D

Infantil

-

Nivell B
Nivell C
Nivell D

-

Nivell A
Nivell B
Nivell C
Nivell D

-

Nivell A
Nivell B
Nivell C
Nivell D
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3. ALINEACIÓ D’ENTRENADORS
S’ha modificat el redactat de l’Article 79 del Reglament Jurisdiccional de l’FCBQ. El nou redactat
és el següent:
Article 79.- La Llicència dels entrenadors ha de ser diligenciada per la Federació a
favor d’un equip determinat. Un mateix equip pot tenir diversos entrenadors. La
Llicència d’entrenador faculta al seu titular per poder actuar com a entrenador, a
més de l’equip amb el qual te la Llicència tramitada, en qualsevol equip del club,
d’edat i categoria igual o inferior a l’equip per al qual té la llicència; i per tant,
podrà ser inscrit com a entrenador en l’acta d’un partit sempre que presenti la
corresponent Llicència Federativa
Les Bases de Competició podran limitar l’aplicació d’aquest article en
determinades competicions.
Per intentar resumir una mica, el contingut d’aquest article vol dir que un Entrenador d’un equip
pot fer d’Entrenador (Primer Entrenador o Entrenador Ajudant) de qualsevol dels equips d’edat i
categoria inferior, sigui quin sigui el gènere de l’equip, del club en el qual s’ha tramitat la seva
Llicència,
D’aquesta forma i com exemple, un entrenador d’un sènior de CC 3a Categoria Femenina podrà
actuar com a entrenador en un partit de categoria Júnior Masculí Interterritorial.
Aquesta taula pot ajudar a aclarir una mica el contingut d’aquest article, posant per ordre les
diferents edats i categories que poden haver-hi en cada edat:

EDAT

Sènior

Sots-25

Sots-21

Júnior

Cadet
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CATEGORIA
-

Copa Catalunya

-

C.C. 1a Categoria

-

C.C. 2a Categoria

-

C.C. 3a Categoria

-

C.C. Territorial

-

C. Ter. Sènior B

-

C.C. Sots-25 Masculí

-

Sots 21 Preferent

-

Sots 21 Nivell A

-

Sots 21 Nivell B

-

Preferent *

-

Interterritorial

-

Nivell A

-

Nivell B

-

Nivell C

-

Campionat de Catalunya de 1r any
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EDAT

CATEGORIA

Infantil

Pre infantil
Mini
Pre-mini

-

Nivell A Fase Prèvia
Nivell A-1
Nivell A-2
Nivell B
Nivell C
Nivell D

-

Nivell A
Nivell B
Nivell C
Nivell D

Un Entrenador d’un equip pot actuar com a Entrenador a qualsevol equip del seu Club, de:
- MATEIXA O MENOR EDAT
a més, per una edat determinada:
- MATEIXA O MENOR CATEGORIA
Pel que fa a les categories Preferents (Júnior i Cadet), les bases de Competició estableixen:

D’acord amb el que estableix l’article 79 del vigent Reglament
Jurisdiccional, en aquestes categories Preferents, l’entrenador amb
llicència per un equip de categoria superior, per poder alinear-se en
un partit oficial amb l’equip Preferent, caldrà que disposi de titulació
igual o superior a la que s’estableix en el paràgraf d) de l’article 76
d’aquell mateix Reglament.

2.1. PROTOCOL D’ACTUACIÓ
Quan un entrenador d’un Club presenti una llicència, que no correspongui a aquell equip, però
li permeti dirigir el partit, serà inscrit a l’acta d’aquell partit, ja sigui com a primer entrenador o com
a entrenador ajudant.
En el cas dels equips de promoció on les llicències només indiquin la categoria de “promoció” és
responsabilitat de cada entrenador complir amb el que estableix aquest article.
Sempre que un entrenador presenti una llicència que no sigui de l’equip que disputa el partit,
caldrà reflectir-ho a l’acta de joc de la mateixa forma que es fa amb els jugadors de “reforç”:
E.R. per indicar
Entrenador Reforç

E.R.
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4. FISIOTERAPEUTA / METGE / PREPARADOR FISÍC
S’ha modificat el redactat de l’Article 97 del Reglament Jurisdiccional de l’FCBQ. El nou redactat
és el següent:
Article 97.- Els clubs podran comptar amb un o diversos delegats d'equip, que seran
les persones que tinguin la representació dels clubs en els partits i que
s'ocuparan de les comeses administratives així com d'auxiliar l'entrenador en les
tasques que els indiqui.
Els clubs també podran comptar amb un o diversos metges, fisioterapeutes i/o
preparadors físics d’equip, que tinguin la titulació o acreditació pertinent, i que
seran les persones que s’ocuparan de les qüestions de caràcter mèdic i de
prevenció i atenció del seu equip.
Als efectes del compliment de la normativa federativa i de les sancions
aplicables tindran la consideració de delegats d’equip.
Per a poder seure a la banqueta, caldrà que estiguin en possessió de la
corresponent llicència federativa, la qual es lliurarà a favor d’un club i habilitarà
per poder actuar en tots els partits que celebrin els diferents equips d’aquell club,
qualsevol que fos la competició on pertanyin.
Aquest article vol dir que cada Club podrà tramitar llicències de fisioterapeuta, metge o
preparador fisíc, a favor de qualsevol dels equips del Club, i que aquesta fitxa permetrà fer
d’acompanyant en qualsevol dels partits en que participin equips del seu Club, tant si els disputa
com a local o com a visitant.

5. CASOS PRÀCTICS
L’Equip Local presenta pilotes Bàden, i l’equip visitant presenta pilotes Spalding. L’equip
visitant exigeix disputar el partit amb pilotes Spalding, ja que és el model oficial.
Segons el Reglament Jurisdiccional l’encarregat de proveir les pilotes de partit és l’equip
local, i per tant es jugarà amb una de les pilotes de marca Bàden, sempre i quan l’Àrbitre
Principal del partit consideri que es troben en bon estat.
L’Equip Local presenta pilotes Spalding, i l’equip visitant presenta pilotes Bàden. A parer
de l’Àrbitre cap de les pilotes de marca Spalding presentades per l’equip local està en
bones condicions per disputar el partit.
L’Àrbitre Principal triarà la pilota que consideri en millors condicions, i en aquest cas, podrà
seleccionar una de les presentades per l’equip visitant.
L’Equip Local disposa de 3 pilotes de marca Spalding i de cinc pilotes de marca Bàden.
Amb quina pilota es jugarà el partit?
El partit es disputarà amb la pilota, que a parer de l’Àrbitre Principal, estigui en millors
condicions. Es reservarà la pilota de partit (cap equip podrà escalfar amb ella), i la resta de
pilotes d’aquesta marca es distribuiran de manera equitativa entre els dos equips per
realitzar l’escalfament.
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L’Equip Local presenta pilotes de marca Bàden o Spalding, d’un model superior al requerit
per les bases de competició d’aquell partit.
Els models de cada marca establerts per cada competició són els mínims. Els equips
poden decidir disposar de pilotes dels models de categoria superior. L’Àrbitre Principal
triarà la pilota que ,al seu parer, estigui en millors condicions per disputar el partit.
L’Equip Local presenta pilotes de marca Bàden o Spalding, d’un model inferior al requerit
per les bases de competició d’aquell partit. L’equip visitant aporta pilotes del model
requerit per aquella competició.
L’Àrbitre Principal del partit seleccionarà la pilota de l’equip visitant, ja que és la que
acompleix amb l’establert per les bases de competició que regeixen en aquell partit.
Un Entrenador presenta la seva llicència de l’equip Mini Masculí de Nivell C per tal de dirigir
un partit de l’equip Pre-Mini Femení de Nivell A del seu Club.
Aquest entrenador pot ser inscrit per entrenar l’equip Premini, ja que es tracta d’una Edat
inferior a la de la seva llicència de categoria Mini.
Un Entrenador presenta la seva llicència de l’equip Mini Masculí de Nivell A per tal de dirigir
un partit de l’equip Pre-Infantil Femení de Nivell D del seu Club.
L’Àrbitre no permetrà que aquest Entrenador pugui actuar en aquell partit, ja que la seva
fitxa es d’una Edat (mini) inferior a la del partit que es disputarà (pre-infantil).
Tanmateix, si l’entrenador insisteix a dirigir el partit, l’Àrbitre li permetrà fer-ho, i recollirà
aquest fet en un informe annex.
Cal recordar que l’incompliment d’aquesta norma pot comportar una sanció per part del
Comitè de Competició.
Un Entrenador presenta la seva llicència de l’equip Sènior de C.C. 3a Categoria Femenina
per tal de dirigir un partit l’equip Cadet Masculí Preferent del seu Club.
Aquest entrenador pot ser inscrit per entrenar l’equip Cadet Masculí Preferent, ja que es
tracta d’una Edat inferior a la de la seva llicència de categoria Sènior.
E.R.

Aquest fet es recollirà a l’acta tal i com s’indica en aquest gràfic. La responsabilitat de
conèixer si la titulació de la que disposa aquell entrenador li permet actuar en aquell partit
no és de l’Àrbitre Principal del partit sinó del propi entrenador.
Un Entrenador presenta la seva llicència de l’equip Júnior Masculí de 1r any per tal de
dirigir un partit l’equip Júnior Masculí de nivell C del seu club.
L’Àrbitre no permetrà que aquest Entrenador pugui actuar en aquell partit, ja que la seva
fitxa es d’una categoria (Primer any) inferior a la del partit que es disputarà (nivell C).
Tanmateix, si l’entrenador insisteix a dirigir el partit, l’Àrbitre li permetrà fer-ho, i recollirà
aquest fet en un informe annex. Cal recordar que l’incompliment d’aquesta norma pot
comportar una sanció per part del Comitè de Competició.
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Un Entrenador presenta la seva llicència de l’equip Júnior Masculí de nivell A per tal de
dirigir un partit l’equip Júnior Masculí Preferent del seu club.
L’Àrbitre no permetrà que aquest Entrenador pugui actuar en aquell partit, ja que la seva
fitxa es d’una categoria (nivell A) inferior a la del partit que es disputarà (Preferent).
Tanmateix, si l’entrenador insisteix a dirigir el partit, l’Àrbitre li permetrà fer-ho, i recollirà
aquest fet en un informe annex. Cal recordar que l’incompliment d’aquesta norma pot
comportar una sanció per part del Comitè de Competició.
Un Entrenador presenta la seva llicència de l’equip Júnior Masculí Preferent per tal d’actuar
com a Segon Entrenador en un partit de l’equip Infantil Masculí de Nivell A-1 del seu Club.
Aquest Entrenador pot ser inscrit per entrenar l’equip Infantil, ja que es tracta d’una Edat
inferior a la de la seva llicència de categoria Júnior. A més pot ser inscrit indistintament
com a Entrenador o com a Segon Entrenador.
Un Entrenador presenta la seva llicència de l’equip Júnior Masculí Preferent per tal d’actuar
com a Delegat en un partit de l’equip Infantil Masculí de Nivell A-1 del seu Club.
L’Àrbitre no permetrà que aquest Entrenador pugui actuar en aquell partit com a Delegat, ja
que aquest article únicament faculta per actuar a les funcions de primer o segon
Entrenador.
Un Entrenador presenta la seva llicència de l’equip Júnior Masculí Preferent per tal d’actuar
com a Delegat de Camp en un partit de l’equip Infantil Masculí de Nivell A-1 del seu Club.
L’Àrbitre no permetrà que aquest Entrenador pugui actuar en aquell partit com a Delegat de
Camp ja que aquest article únicament faculta per actuar a les funcions de primer o segon
Entrenador.
Un Entrenador presenta la seva llicència de l’equip Infantil Femení de Nivell A-1 per tal
d’actuar com Entrenador en un partit de l’equip Infantil Masculí de Nivell A-1 del seu Club.
L’Àrbitre permetrà que aquest Entrenador pugui actuar en aquell partit com a Entrenador, ja
que disposa d’una llicència d’un equip d’igual categoria i nivell.
Quan l’Àrbitre arriba a la pista de joc, el Delegat de Camp l’informa que els equips que
havien de disputar un partit de categoria Campionat Territorial de Barcelona Júnior Masculí
de Nivell C, s’han comunicat telefònicament i no es presentaran ja que està plovent i la
pista es descoberta. Com ha d’actuar l’Àrbitre?
En primer lloc l’Àrbitre inspeccionarà la pista per confirmar que el partit no es pot disputar, i
posteriorment realitzarà un informe explicant aquests fets, i omplint la part de suspensió
com si es tractés d’un partit suspès per pluja. Si li comuniquen una data per jugar el partit
ho reflectirà a l’informe i omplirà l’apartat corresponent.
Les jugadores d’un partit del Campionat Territorial de Barcelona de categoria Tercera
Femenina, estan obligades a presentar-se en cas de pluja?
No, en qualsevol Campionat Territorial de Barcelona no existeix l’obligació de que els
jugadors estiguin presents per poder suspendre el partit per pluja.
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Els jugadors d’un partit del Campionat de Catalunya Sots-21 masculí preferent, estan
obligades a presentar-se en cas de pluja?
Sí, ja que es tracta d’un Campionat de Catalunya, i en aquestes categories , en qualsevol
existeix l’obligació de que els jugadors estiguin presents per poder suspendre el partit per
pluja.
L’Àrbitre arriba al camp on es disputa un partit del Campionat Territorial de Barcelona
Júnior Masculí de Nivell C. En aquest moment un representant de l’equip local l’informa
que ha estat plovent tota la nit i els equips s’han posat d’acord en no presentar-se. Tot i
això, quan l’Àrbitre inspecciona la pista constata que es troba en condicions per disputar el
partit.
L’Àrbitre informarà al representant de l’equip local que la pista està en condicions per
disputar el partit, i en el cas que quinze (15) minuts després de l’hora oficial per suspendre
el partit cap dels dos equips s’hagi presentat, suspendrà el partit explicant tots els fets
ocorreguts.
Un Àrbitre ha estat designat per dirigir tres partits de categories Mini i Pre-mini de
Campionats Territorials de Barcelona. El primer partit s’havia de disputar a les 9:00 del
matí. Un cop arriba al camp, un representant de l’equip local informa a l’Àrbitre que els
equips dels tres partits que s’havien de disputar s’han posat d’acord a suspendre els seus
respectius partits. Com procedirà l’Àrbitre?
En el cas que l’Àrbitre valori que la pista de joc no està en condicions per jugar-se el partit, i
la previsió fos que les condicions meteorològiques no haguessin de millorar, podrà
suspendre els tres partits a primera hora.
En aquests casos es recomana fer constar tant les dades de la persona responsable de
l’equip local, com de la persona amb la que s’ha contactat de l’equip visitant.
En el cas que els representants dels equips no hagin contactat, caldrà esperar fins l’hora de
cada partit per poder suspendre’l per pluja.
Si ningú ens comunica que els equips han contactat entre ells arribant a un acord, i un dels
equips (o els dos) no hi és present, en cap cas es podrà suspendre el partit fins que hagin
transcorregut quinze (15) minuts sobre l’hora oficial designada per iniciar el partit.
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