JUNTA DIRECTIVA FCBQ
28/01/2021

4.1.

DISPOSICIONS GENERALS PER ALS CAMPIONATS
ORGANITZATS PER L’FCBQ

A.

INSCRIPCIÓ D’EQUIPS

A.1.

Qualsevol club, abans de poder inscriure un equip en una competició, caldrà que
acompleixi el que disposa l’article 17 del Reglament Jurisdiccional d’aquesta Federació.

A.2.

Un cop acomplert el que fixa el punt anterior, i dins el termini que es determina per a cada
competició, els clubs podran inscriure els seus equips a les competicions organitzades
per aquesta Federació, tot complimentant adequadament per a cadascun d’aquells, el
corresponent full d’inscripció amb totes les dades que se’ls demana.

A.3.

Informació en matèria de Protecció de Dades: Les dades facilitades pels afiliats a
l’FCBQ són tractades confidencialment i formen part d’un fitxer de la seva titularitat, la
finalitat del qual consisteix a contribuir a la promoció, gestió i coordinació de la pràctica
del basquetbol a Catalunya mitjançant la tutela, control i supervisió dels associats, facilitar
la seva intervenció en activitats o competicions de basquetbol, promoció de les activitats
de l’FCBQ, i d’informació relacionada amb el basquetbol, així com per garantir els drets i
obligacions dels afiliats. Les dades poden ser objecte de tractament per part del comitè
de competició competent, i les entitats o professionals que en col·laboració amb l’FCBQ
promouen diferents esdeveniments i activitats relacionades amb el món del basquetbol.
Les cessions de dades no són globals, sinó que se cedeixen determinades dades
estrictament per al compliment de la finalitat per a la qual van ser recollides als Clubs
federats, entitats bancàries per al corresponent pagament de la quota, a la Federació
Espanyola de Basquet, d’acord amb la normativa esportiva, i en el seu cas a la
corresponent entitat d’assegurança obligatòria esportiva. Tots els afectats poden exercitar
el dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació enviant un escrit juntament amb una
fotocòpia del seu DNI a l’FCBQ amb domicili a Barcelona, Rambla Guipúscoa, 27 (08018).

A.4.

Amb la finalitat d’agilitzar i garantir la transparència del joc, així com per promoure el
coneixement de conductes antiesportives amb finalitats exemplars, de millora i qualitat de
l’esport, l’FCBQ publicarà les resolucions del Comitè de Competició o d’Apel·lació
derivades dels partits a través d’un apartat privat de la seva pàgina web oficial
(http://www.basquetcatala.cat), al qual només disposaran d’accés els clubs, afiliats i
afectats directament per la competició; concretament es publicaran les dades
d’identificació de l’afectat, categoria, competició, dades de la incidència, resolució
definitiva o en fase d’apel·lació. L’FCBQ facilitarà a tots els clubs i afiliats en general una
clau o contrasenya de la qual s’hauran de fer responsables, per tal de poder accedir al
contingut d’aquest apartat.

A.5.

L’FCBQ podrà publicar a través de la seva pàgina web oficial o altres mitjans de
comunicació les dades del club/entitat (nom i cognoms del representant o persona de
contacte designada, adreça, telèfon fix o mòbil i e-mail), les referents al cos tècnic i
jugadors o participants de cada equip (concretament el seu nom i cognoms, data de
naixement, club o equip al qual pertany, funció o bé posició, número i alçada, en el cas
dels jugadors) així com fotografies d’equip, individuals o d’esdeveniments públics en els
quals s’ha participat, així com les actes dels partits.
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A.6.

Amb la finalitat de promocionar l’esport del basquetbol i les activitats de la mateixa FCBQ
aquesta estarà autoritzada a poder publicar, reproduir, utilitzar i difondre a través de la
seva pàgina web oficial o per qualsevol mitjà, suport o format (inclòs l’audiovisual) imatges
d’esdeveniments esportius o promocionats per l’FCBQ sense que aquestes activitats
impliquin un dret de remuneració o benefici econòmic a favor de l’afectat. La cessió
inclourà tots els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública de
la gravació o imatges captades durant els esdeveniments, partits i activitats organitzades
per la Federació.

A.7.

L’FCBQ podrà informar mitjançant correu electrònic o postal a tots els afiliats, de les
activitats que organitzi o promocioni en relació amb l’esport del basquetbol. Tots els
destinataris autoritzen aquest tractament de les dades per part de l’FCBQ, sense
perjudici de poder exercitar en qualsevol moment el seu dret d’oposició enviant un
correu electrònic a l’adreça següent: lopd@basquetcatala.cat.

B.

CAMPIONATS DE CATALUNYA

B.1.

S’estableix per a cada competició el seu sistema de Fases Finals i ascensos i descensos.
En tots els casos s’establiran dos supòsits, a fi de determinar què fer si, per algun motiu
de força major, no fos possible la celebració dels encontres de Fases, però sí acabar la
Fase Regular.

B.2.

La Junta Directiva resta facultada per determinar o modificar els sistemes de joc i les
fases corresponents, d’acord amb el que disposa l’article 34è dels vigents Estatuts.

B.3.

En el supòsit que, per causes extraordinàries de força major, l’FCBQ es veiés obligada a
suspendre les competicions abans de la celebració de la totalitat dels encontres i jornades
previstes, la Junta Directiva queda facultada per establir les condicions de la finalització,
així com per definir els ascensos i descensos, si no estigués ja establert en les Bases de
Competició específiques.

B.4.

Per acord de la Junta Directiva d’aquesta FCBQ, i motivat per les limitacions de drets
establertes per la durada de la pandèmia Covid-19, queden anul·lats els apartats
d’aquestes Bases de Competició que es refereixin a Ascensos i Descensos. Els
Campionats de Catalunya (tret de Copa Catalunya Femenina i Masculina, i dels
Campionats Preferents que, per la seva consideració de competicions FEB, tindran un
tractament específic), passen a denominar-se COPA FEDERACIÓ, mantenint els
calendaris vigents. Tots els equips participants en aquesta COPA FEDERACIÓ,
mantindran la categoria per a la temporada 2021-2022. L’inici oficial de cada competició
es comunicarà oportunament, d’acord amb les autoritats competents en la matèria i que,
a la data de publicació d’aquestes modificacions a les Bases de Competició, es preveu
per a la Bombolla 3, el 6 i 7 de març en competicions No de Promoció, i el cap de setmana
següent, per a les de Promoció.
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C.

CANVIS DE DATA, D’HORARI I DE CAMP

C.1.

Les sol·licituds de canvi de data/hora/camp dels partits s’han d’efectuar necessàriament
via WEB (NO S’ACCEPTARAN SOL·LICITUDS DE CANVI TELEFÒNICAMENT) al
Departament de Competicions de l’FCBQ. Perquè puguin ser autoritzats hauran de
complir els següents requisits:
TERMINI
RECEPCIÓ

CONFORMITAT

Abans 15 dies

NECESSÀRIA

0,00 €

0,00 €

entre 6 i 14 dies

NECESSÀRIA

10,00 €

20,00 €

dins dels 5 dies

NECESSÀRIA

40,00 €

80,00 €

Abans 15 dies

NO

0,00 €

0,00 €

entre 6 i 14 dies

NECESSÀRIA

10,00 €

20,00 €

dins dels 5 dies

NECESSÀRIA

40,00 €

80,00 €

Abans 15 dies

NO

0,00 €

0,00 €

entre 6 i 14 dies

NO

10,00 €

20,00 €

dins dels 5 dies

NO

40,00 €

80,00 €

MODIFICACIÓ DATA, HORA O CAMP TEMPORADA

20,00 €

40,00 €

MODIFICACIÓ DATA, HORA O CAMP TEMPORADA
FASE PRÈVIA

10,00 €

MODIFICACIÓ

DATA
Avançar o
ajornar el partit

HORA
De data i/o hora
dins la jornada
del partit i en
banda
horària
establerta
al
punt H.

DE CAMP

PROMOCIÓ

NO
PROMOCIÓ

Un cop publicats els calendaris al web www.basquetcatala.cat,
qualsevol canvi sol·licitat queda inclòs dins aquest quadre de terminis.
Quan una sol·licitud inclogui més d’un concepte, sols es carregarà un import.
No s’acceptarà l’ajornament de cap partit sense una nova data.
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C.2.

La Junta Directiva de l’FCBQ podrà assenyalar, en les dues darreres jornades,
un horari comú per als partits en els quals participin equips afectats per l’ascens
o el descens de categoria.

C.3.

Abans de les 4 jornades posteriors a la seva data oficial de celebració, els encontres no
disputats hauran de tenir assenyalada una nova data. A tal fi, en aquells casos en què els
clubs no hagin pres cap acord, l’FCBQ els assenyalarà. En les categories de NO
PROMOCIÓ, en les 6 darreres jornades, no es podrà canviar la data de cap partit més
enllà de la següent jornada, exceptuant aquells que no afectin llocs d’ascens o descens
de la categoria o a fases finals. Finalment dins les 3 darreres jornades no podrà restar
pendent cap encontre anterior a les sis últimes, excepte causes climatològiques, o força
major o qüestions de caràcter Jurisdiccional i que no afecti llocs d’ascens o descens de
la categoria o a fases finals.

C.4.

En les DUES darreres jornades no s’admetrà cap ajornament (sí avançament) de partits
que afectin llocs d’ascens o descens de la categoria o d’accés a fases finals.

C.5.

En darrer cas, i davant causes suficientment justificades, el Comitè Esportiu està facultat
per ponderar la flexibilització en algunes de les limitacions temporals contemplades en els
punts C.3. i C.4. que afectin llocs d’ascens o descens de la categoria o d’accés a fases
finals.

C.6.

Caldrà especificar els motius pels quals sigui sol·licitada la modificació de data, horari i/o
camp.

C.7.

L’alteració d’ordre de calendari modificarà els partits prèviament establerts, en el sentit
que s’intercanviarà l’ordre, passant a ser el partit de la jornada de la primera volta el previst
inicialment per a la segona, i a l’inrevés a tots els efectes.

D.

PARTITS SUSPESOS

D.1.

Quan un partit hagi de ser suspès per inclemències atmosfèriques, en el moment d’iniciarlo o bé en el seu decurs, l’àrbitre vindrà obligat a emplenar l'imprès d’informe amb totes
les dades sol·licitades, el qual haurà de ser lliurat via telemàtica per l’àrbitre a l’FCBQ
(Departament de Competicions) abans de les 24 hores següents.
En cas d’existir acord per a la celebració del partit, si l’FCBQ no comunica res al contrari,
s’entendrà que el partit se celebrarà el dia, hora i lloc acordat, per les parts. En aquest
cas l’FCBQ no tindrà l’obligació de comunicar-ho per escrit.
En cas de no existir acord, en el terreny de joc o dins les 48 hores següents, l’FCBQ
assenyalarà la nova data de celebració del partit (preferentment en una de les dates
assenyalades com a lliures) i la comunicarà amb una anticipació mínima de QUATRE
dies, aplicant-se en aquest cas un cànon de 6,00 € per equip.

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
COMPARÈIXER”, 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, bé en el mateix moment de la suspensió, bé dins les
48 hores posteriors, la nova data acordada per a la celebració del partit. En cas de no
fer-ho, s’aplicarà un cànon de 6,00 € per equip.
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E.

CAMPIONATS DE PROMOCIÓ

E.1.

En els Campionats de Promoció, excepte al Nivell A, 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 federativa, s’aprovarà o denegarà la
sol·licitud.
En cas d’aprovar-se, es comunicarà la decisió per escrit tant al sol·licitant com als tercers
afectats.

F.

ARBITRATGES AMB BOSSA COMUNA

F.1.

En totes les categories, el pagament de les despeses d’arbitratge es realitzarà pel sistema
de Bossa Comuna, i d’acord amb els terminis previstos en el punt 3.4.1. de l’apartat
“Tarifes de Serveis Arbitrals” d’aquest llibre.
A tal fi, tant l’FCBQ per als Campionats de Catalunya i Territorials de Barcelona, com
cadascuna de les Representacions Territorials per a les competicions que els hi són
pròpies facilitaran, abans de l’inici de les competicions, un càlcul aproximat dels costos
d’arbitratge de cada categoria, assenyalant la quantitat comuna que hauran d’abonar els
Clubs, i que tindrà la consideració de pagament a compte.

F.2.

En finalitzar la primera volta, si fos necessari i d’acord amb la trajectòria econòmica
observada, es podria retocar la quantitat comunicada.

F.3.

En finalitzar la competició, l’FCBQ presentarà liquidació definitiva a cada club participant,
assenyalant igual quantitat per a cada club, dintre de cada una de les diferents categories

F.4.

Les despeses extraordinàries que no siguin incloses dins la Bossa Comuna aniran a
càrrec de l’equip sol·licitant.

F.5.

En cas de coincidència en un mateix terreny de joc i franja horària de partits dependents
de la FEB i partits amb Bossa Comuna de l’FCBQ, els desplaçaments dels oficials de
taula seran carregats en aquesta bossa.
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G.

DRETS D’ARBITRATGE

G.1.

En tots els casos que l’equip arbitral comparegui al camp de joc per dirigir un partit, malgrat
que aquest no se celebri, tindrà dret a percebre els drets d’arbitratge que fixen les vigents
tarifes arbitrals, excepte en el cas de la nova celebració d’un partit, prèviament suspès
per causes climatològiques o de força major, del qual només podran cobrar les dietes
establertes al respecte.

G.2.

Degut a l’afectació en el número d’àrbitres i auxiliars de taula arrel de la Covid-19, s’ha
ajustat, amb caràcter excepcional i per aquesta temporada, el número d’àrbitres i auxiliars
que actuaran en els següents campionats:
CAMPIONATS

EQUIP ARBITRAL

Campionats de Catalunya de 1a. Categoria

2 àrbitres
2 auxiliars de taula
El cronometrador farà les funcions d’operador
de rellotge de llançament. No s’utilitzarà el
marcador de 24”.

Campionats de Catalunya de 3a. Categoria
Campionat de Catalunya Sots 21 preferent
Campionats de Catalunya Júnior interterritorial
Campionats de Catalunya Júnior Primer Any
Campionats de Catalunya Cadet interterritorial
Campionats de Catalunya Cadet Primer Any

1 àrbitre
2 auxiliars de taula
El cronometrador farà les funcions d’operador
de rellotge de llançament.

Per tant, queden anul.lats els apartats d’aquestes Bases de Competició que contradiguin
el que s’exposa en el quadre anterior.

JUNTA DIRECTIVA FCBQ
28/01/2021

4.1.

DISPOSICIONS GENERALS PER ALS CAMPIONATS
ORGANITZATS PER L’FCBQ

H.

HORARIS

H.1.

Els Clubs podran assenyalar l’horari d’inici dels encontres entre les 08:30 i 19.30 hores
de dissabte, i entre les 08:30 i 19.30 hores de diumenge; en el ben entès que el Club local
haurà de preveure el retorn de l’equip visitant a la seva població amb temps suficient per
acomplir les limitacions de mobilitat establertes en el Toc de queda vigent.; si bé, l’horari
de dissabte al matí no serà d’aplicació en els campionats sèniors, i l’horari de diumenge
a la tarda no ho serà en els campionats Cadet, Infantil, Preinfantil, Mini i Premini, a fi de
facilitar les activitats del Comitè Tècnic. D’aquestes categories de promoció, s’acceptarà,
no obstant, partits en diumenge a la tarda en aquells casos en què no n’estiguin afectats
jugadors per les citades activitats.
No s’acceptaran horaris d’un únic partit en un terreny de joc posterior a les 16:30 o anterior
a les 19:15 hores.
En cas de diversos partits en una mateixa instal·lació, caldrà que els horaris siguin
consecutius (un darrere de l’altre). De no ser així, l’import del desplaçament/s d’aquells
que quedin al marge, seran considerats com a despesa extraordinària.

H.2.

L’espai de temps entre partit i partit d’una mateixa pista podrà ser d’hora i mitja, excepte
en els partits amb arbitratge doble, on haurà de ser d’una hora i tres quarts com a mínim.

H.3.

En aquells partits en què l’equip visitant hagi de fer més de 100 km de desplaçament (o
més de 60 km en categories Mini i Premini), l’horari d’inici dels partits no podrà ser anterior
a les 10:15 hores ni posterior a les 19:00 hores dissabte o 18:00 hores diumenge. Així
mateix, en els casos en què els equips visitants facin més de 145 km, l’horari d’inici dels
partits no podrà ser anterior a les 11:00 hores ni posterior a les 19:00 hores dissabte o
18:00 hores diumenge. Per tal d’adequar l’horari dels partits a aquesta disposició, caldrà
que els equips visitants afectats ho sol·licitin per escrit a l’FCBQ, abans dels quinze dies
de la data del partit.
Finalment, els horaris dels partits entre setmana han de permetre retornar a l’equip visitant
el mateix dia del partit.
Als efectes del que s’assenyala en aquest punt, l’oficialitat de les distàncies entre
poblacions vindrà determinada per la que indiqui com a més curta al web:
mobilitat.gencat.cat/cat/index.html.
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I.

PILOTES

I.1.

Per a la temporada 2020-2021 la pilota de joc oficial serà l’SPALDING FCBQ, establint
per a cada categoria, els següents models:
PILOTA OFICIAL
2020/2021
SPALDING FCBQ

CAMPIONATS CATALUNYA
FEMENÍ

MASCULÍ

FEMENÍ

LLIGUES
CATALANES

TF 500-7

TF 500-6

COPA
CATALUNYA

TF 500-7

TF 500-6

TF 250-7

TF 250-6

TF 250-7

TF 250-6

TF 250-7

TF 250-6

TF 250-7

TF 250-6

TF 50-7

TF 50-6

SOTS 25 i SOTS 21

TF 250-7

TF 250-6

TF 50-7

TF 50-6

JÚNIOR i CADET

TF 250-7

TF 250-6

TF 50-7

TF 50-6

INFANTIL

TF 250-7

TF 250-6

TF 50-7

TF 50-6

SÈNIOR

MASCULÍ

CAMPIONATS TERRITORIALS

CAMPIONAT
CATALUNYA 1a
CATEGORIA
CAMPIONAT
CATALUNYA 2a
CATEGORIA
CAMPIONAT
CATALUNYA 3a
CATEGORIA
CAMPIONAT
TERRITORIAL i
LLEURE

PREINFANTIL, MINI i
PREMINI PROMOCIÓ

TF 50-5

TF 50-5
TF (núm. Model)-mida

I.2.

Reglamentació en partits oficials:

I.2.1. PILOTA OFICIAL DE JOC: és obligatori l’ús del model de pilota SPALDING FCBQ (amb
logotips FCBQ) segons els models i categories indicats a la taula anterior. Tanmateix, es
podrà jugar amb pilotes del model superior SPALDING FCBQ oficial.
I.2.2. PILOTES D’ESCALFAMENT: es recomana disposar de 4 pilotes per a l’equip visitant i
4 pilotes per a l’equip local, i que aquestes siguin prioritàriament del model SPALDING
FCBQ oficial (o si no n’hi ha, el model SPALDING autoritzat, és a dir sense logotips
FCBQ).
En les instal·lacions esportives en les quals existeixi coincidència de partits d’un mateix
club i a més coincideixi el model oficial establert de pilotes de joc, el mínim de pilotes a
disposar serà, a part de la pilota oficial de joc, d’1 pilota per a l’equip visitant i 1 pilota per
a l’equip local, les quals han de ser del model d’SPALDING FCBQ oficial o SPALDING
autoritzat.
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J.

ENTRADES

J.1.

Els equips locals estaran obligats a facilitar, com a mínim, entrada gratuïta en el recinte
de joc a tots els jugadors, entrenadors, delegats i directius acreditats de l’equip visitant. A
més a més, l’equip local haurà de facilitar 20 invitacions a l’equip visitant.

K.

NIVELLS D’ORGANITZACIÓ DE LES FINALS DELS CAMPIONATS

K.1.

L’organització de les Fases Finals dels Campionats, es realitzarà amb els següents
nivells:

Nivell 00

Lligues Nacionals Catalanes

Nivell 01

Inclou totes les Finals de Copa Catalunya, Júnior, Cadet i
Infantil Preferent, tant Masculí com Femení

Nivell 02

Inclou la resta de Campionats de Catalunya, tant Masculins
com Femenins

Nivell 03

Inclou la totalitat de Campionats Territorials. En aquest cas,
cada Representació Territorial dissenyarà el seu propi model
d’esdeveniment

L.

TERRENYS DE JOC

L.1.

Cada equip haurà de comptar amb un terreny de joc oficial. Les característiques tècniques
i l’adreça aniran ressenyades en el full d’inscripció.
Així mateix, cal comptar amb una pista reserva, amb les mateixes condicions tècniques
que estableixin les Bases de Competició de cada categoria, i que s’haurà d’utilitzar en cas
que el club local no tingui lliure disponibilitat de la seva pista habitual.
D’acord amb el que s’assenyala en l’article 156 del vigent Reglament Jurisdiccional, el
camp de joc indicat en el full d’inscripció per cada Club s’entendrà que reuneix les
condicions reglamentàries adequades fins que no hi hagi un rebuig exprés de la
Federació.

L.2.

A fi de classificar les condicions tècniques mínimes per a cada competició, en el quadre
següent s’exposen, de manera clara, aquestes, ja contemplades en les Bases
Específiques de cada competició:
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NIVELL 2
NIVELL DE COMPETICIÓ

NIVELL 1

LLIGUES
COMPETICIONS
CATALANES

NIVELL 3
NIVELL 2A

NIVELL 2B

COPA
CATALUNYA
JÚNIOR /
CADET /
INFANTIL
PREFERENT

1a CATEGORIA

Recomanable
Perímetre

3a CATEGORIA
FEMENINA
RESTA DE
COMPETICIONS i
PROMOCIÓ

MINIBÀSQUET

28 x 15

28 x 15 o

25,60 x 15

o

o

26 x 14 o

o

26 x 14

26 x 14

24 x 13

20 x 12 (4)

FIBA

FIBA

FIBA 2008

FIBA 2008

2 metres

2 metres

2 metres

2 metres

ACB / FEB

ACB / FEB

Reglamentari
(6)

PAVELLÓ COBERT I TANCAT

2a CATEGORIA
3a CATEGORIA
MASCULINA
JÚNIOR / CADET /
INFANTIL DE 1r
ANY i
INTERTERRITORIA
L

NIVELL 5

28 x 15
28 x 15
MIDES PISTA DE JOC

SOTS 21 MASC.
PREF.

NIVELL 4

1 metre a tots els cantons

ACB / FEB

ALÇADA MÍNIMA

SÍ

SÍ

0,50 metres a tots els cantons

NO (1)

SÍ

7 metres

6 metres

2 metres
0,40 metres a
tots els cantons

NO
5 metres

MARCADOR VISIBLE

ACB / FEB

-----

-----

-----

SÍ

NO

MARCADOR i CRONÒMETRE
ELECTRÒNIC VISIBLE

ACB / FEB

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

APARELLS (14/24")

ACB / FEB

SÍ

SÍ (3)

NO

NO

NO

NÚM. ÀRBITRES

ACB / FEB

2

2

2

1 (2)

1

NÚM. OFICIALS DE TAULA
(5)

ACB / FEB

3 (3)

3 (3)

2 (3)

2 (3)

2

ACTA DIGITAL

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO (7)

NO

(1)

Necessari per als supòsits establerts a les Bases Especifiques de cada competició.

(2)

Arbitratge doble a les Fases Finals.

(3)

Excepte per als supòsits establerts a les Bases Específiques de cada competició.

(4)

L’FCBQ podrà autoritzar terrenys de joc amb mides inferiors.

(5)

En aquelles categories on no es designa, per part de l’FCBQ, oficials de taula, les funcions
seran efectuades per col·laboradors d’ambdós equips. En cas de no existir acord per
designar les funcions, el col·laborador LOCAL portarà a terme l’anotació de l’ACTA, i el
col·laborador VISITANT es farà càrrec del cronometratge.
(6)

Caldrà protegir el perímetre si és inferior a aquestes mides. S’entén per perímetre, la
distància entre la línia del camp i el primer obstacle.
(7)

És obligatòria al Campionat de Catalunya Femení de 3a Categoria.
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DATES DE CELEBRACIÓ
C.E. PRIMERA DIVISION MASCULINA i FEMENINA

PRIMERA VOLTA

SEGONA VOLTA

07, 14, 21 i 28/03/2021
11/04/2021

18 i 25/04/2021
9, 16 i 23/05/2021

FINAL A VUIT FEMENINA
28, 29 i 30/05/2021
FINAL A VUIT MASCULINA
06, 12 i 13/06/2021
COPA FEDERACIÓ – COPA CATALUNYA MASCULINA
BOMBOLLES
01 – 07 i 14/03/2021
02 – 11 i 18/04/2021
03 – 02 i 09/05/2021
FASE FINAL
Prèvia: 23 i 30/05/2021
FINAL: 13/06/2021

COPA FEDERACIÓ
BOMBOLLES
B-1 - 17 i 24 de gener
B-2 - 07 i 21 de febrer
B-3 - 21 i 28 de març
B-4 - 11 i 18 d’abril
B-5 - 02 i 09 de maig

RECUPERACIÓ i FASE FINAL
Rec. 1 - 23 de maig
Rec. 2 - 30 de maig
FF 1 - 12 i 13 de juny
FF 2 - 19 i 20 de juny
FINAL SÈNIORS: setembre 2021

CAMPIONATS DE PROMOCIÓ
FASE REGULAR
BOMBOLLES

B-1
B-2
B-3
B-4
B-5

-

24 i 31 de gener
21 i 28 de febrer
14 i 21 de març
11 i 18 d’abril
02 i 09 de maig

RECUPERACIÓ Nivells B, C, i D
FASE FINAL NIVELL A
Rec. 1 - 23 de maig
Rec. 2 - 30 de maig
Rec. 3 - 13 de juny
Rec. 4 - 20 de juny
FF 1 - 12 i 13 de juny
FF 2 - 19 i 20 de juny
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N.

PROMOCIONS D’ASCENS

N.1.

La participació en qualsevol FASE D’ASCENS vindrà limitada als equips que tinguin dret
a ascendir de categoria. Les vacants que per aquest motiu es produeixin seran cobertes
per l’immediat classificat en el grup.

O.

TORNEIGS DURANT LA TEMPORADA

O.1.

Caldrà l’autorització prèvia d’aquesta FCBQ per tal que els partits i torneigs amistosos
gaudeixin de la consideració d’oficials. A tal efecte caldrà formular la sol·licitud en el
document oficial que apareix en el web d’aquesta FCBQ.

O.2.

L’alineació de jugadors/es en els partits amistosos es realitzarà d’acord amb el Reglament
Jurisdiccional d’aquesta FCBQ. Per a l’alineació de jugadors/es amb llicència en vigor
d’un altre club, caldrà autorització prèvia i expressa del club amb els qui s’hagi tramitat la
llicència.

P.

ACTES

P.1.

Les actes i tauletes, si és el cas, per als partits seran facilitades a partir del
21/09/2020 pel Comitè d’Àrbitres de l’FCBQ als Clubs, en funció dels equips
inscrits en competició.

P.2.

En cas de suspensió per pluja d’un partit, abans del seu inici, NO caldrà
complimentar l’acta de joc. Serà suficient l’informe arbitral.

P.3.

L’FCBQ inicià, fa dues temporades, la implementació de l’ACTA DIGITAL. El
calendari previst és el següent:
2018/2019 Copa Catalunya i Preferents (excepte Infantil)
2019/2020 Resta Campionats de Catalunya
2020/2021 Campionats Territorials No de Promoció
2021/2022 Campionats de Promoció.

P.4.

L’FCBQ facilitarà la formació adequada als col·laboradors dels Clubs que
efectuen les funcions d’oficials de taula en aquelles categories que així
s’estableix en aquestes Bases de Competició, donada la implantació de l’Acta
Digital. La participació i aprofitament d’aquesta formació habilitarà com a Oficial
de Taula Nivell 0 en previsió d’una futura modificació de la normativa vigent.
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Q.

ACTIVITATS TÈCNIQUES

Q.1.

En aquells supòsits en què hi hagi coincidència d’activitats tècniques programades pel
Comitè Tècnic d’aquesta FCBQ i que es troben en l’apartat corresponent d’aquest llibre,
amb partits de competició oficial, caldrà que els clubs adaptin les dates i horaris dels seus
encontres, per tal de facilitar la presència dels jugadors/es a les activitats programades.
En darrer cas, i sempre abans dels quinze dies a la data del partit, l’FCBQ, en aquells
casos en què no s’hagi produït la modificació necessària, disposarà les noves condicions
de celebració del partit afectat.

R.

DVD

R.1.

Per a aquelles categories on estigui establerta la remissió de la gravació de partits en
DVD, el procediment a seguir és el següent:


Aproximadament, una setmana abans de cada jornada es notificarà via e-mail a tots
els clubs de la categoria quins són els partits per filmar. Els clubs locals designats per
fer-ho hauran de remetre un e-mail de confirmació a l’adreça
arbitres@basquetcatala.cat.



El club local haurà de fer la filmació i lliurar-la en format DVD. Aquesta filmació haurà
de fer-se de la següent manera:
 La filmació ha de començar 6 minuts abans de l’hora d’inici del partit i haurà
d’incorporar íntegrament les imatges i el so incloent els temps morts i la retirada
dels equips i àrbitres als vestidors a la mitja part i al final del partit.
 Quan el joc s’aturi per un temps perllongat i en els temps morts, es prendrà una
imatge del marcador electrònic.
 Les filmacions no es poden realitzar en un pla fixo des d’una cantonada. Les
imatges i el so hauran de tenir una qualitat suficient per a una correcta
visualització: s’haurà de seguir sempre el joc de manera que en la majoria del
temps es vegin els deu jugadors de pista i els dos àrbitres; no s’ha d’obrir massa
el pla perquè sinó, no es pot apreciar amb precisió el joc, ni tampoc s’ha de filmar
només el jugador que porta la pilota.
 Un cop acabat el partit, el DVD es pot lliurar directament als àrbitres o enviar-ho
a l’FCBQ a l’atenció de l’Assessor Tècnic del Comitè d’Àrbitres, perquè arribi a
tot tardar a les 12:00 h del dimarts.
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S.

LLICÈNCIES

S.1.

En les Competicions de NO PROMOCIÓ organitzades per aquesta Federació Catalana
de Basquetbol, i d’acord amb l’article 49 h) del vigent Reglament Jurisdiccional Federatiu,
els jugadors/es, per participar, hauran de disposar del trànsfert internacional expedit
per la Federació Nacional de procedència o FIBA.
En aquells casos en què sigui necessari el trànsfert, els Clubs l’hauran de tramitar
seguint el procediment articulat a la normativa FIBA abans de validar la llicència. En cas
de no fer-se així, el Club serà el responsable directe tant de les possibles sancions per
part de FIBA, com de la falta greu que aquest fet significa, d’acord amb l’article 218, en
relació amb el 215 e) del mateix cos normatiu federatiu.
En les Competicions de NO PROMOCIÓ, per acreditar la Residència Legal al País caldrà
aportar el document, bé el Permís de Residència i/o Treball en vigor, bé el Permís
d’Estada per estudis en vigor.
En les Competicions de PROMOCIÓ, també es podrà acreditar la Residència mitjançant
el Certificat d’Empadronament vigent.

S.2.



D’acord amb l’article 45 del Reglament Jurisdiccional de l’FCBQ els jugadors es
classificaran segons la seva nacionalitat, en comunitaris i extracomunitaris. Tindrà la
condició d’extracomunitari el jugador que tingui la nacionalitat d’un país que no sigui
membre de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu, de Suïssa, o d’un país que
no tingui subscrit amb la Unió Europea acord d’igualtat de tracte en les condicions de
treball. La resta de jugadors tindran la consideració de comunitaris. A tots els efectes, els
nacionals Andorrans tindran la mateixa consideració que els Catalans.
Estats membres de la Unió Europea:
Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Xipre, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia,
Estonià, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Espanya, Irlanda, Italià, Letònia, Lituània,
Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca,
Romania i Suècia.



Estats de l’Espai Econòmic Europeu:
Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa.



Països integrants de l’acord Cotonou:
Àfrica: Angola, Benín, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cap Verd, Camerun, República
Centreafricana, Txad, Etiòpia, República del Congo, República Democràtica del Congo,
Comores, Costa de Marfil, Eritrea, Gabon, Gàmbia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau,
Guinea Equatorial, Kenya, Lesotho, Libèria, Madagascar, Malawi, Mali, Maurici,
Mauritània, Moçambic, Namíbia, Níger, Nigèria, Ruanda, São Tomé i Príncipe, Senegal,
Seychelles, Sierra Leone, Somàlia, Sud-àfrica, Sudan, Swazilàndia, Togo, Tanzània,
Uganda, Djibouti, Zàmbia, Zimbàbue.
Carib: Antigua i Barbuda, Bahames, Barbados, Belize, Dominica, Guyana, Haití, Jamaica,
República Dominicana, Saint Kitts i Nevis, Saint Vicent i les Grenadines, Saint Lucia,
Surinam i Trinitat i Tobago.
Pacífic: Illes Cook, Fiji, Kiribati, Illes Marshall, Estats Federats de Micronèsia, Nauru,
Niue, República de Palau, Papua Nova Guinea, Samoa, Salomó, Timor Oriental, Tonga,
Tuvalu i Vanuatu.



Països amb acord de col·laboració i de cooperació:
Turquia.
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Països socis del Mediterrani:
Algèria, Marroc i Tunísia.



Repúbliques de l’antiga URSS amb acords de cooperació:
Armènia, Azerbaidjan, Geòrgia, Kazakhstan, Kirguizistan, Macedònia, Moldàvia,
Montenegro, Rússia, Ucraïna, Uzbekistan i Tadjikistan.



Països amb acord d’estabilització i associació amb la UE:
Bòsnia i Hercegovina i Sèrbia.

S.3.

D’acord amb l’article 42 del Reglament Jurisdiccional de l’FCBQ les altes de jugadors en
categories de NO PROMOCIÓ s’han de produir necessàriament fins al dia 31 de març
de 2021.
En els equips que participin en una competició d'una categoria de PROMOCIÓ i en aquells
que participin en les següents Competicions: SOTS 21 MASCULÍ NIVELL B, JUNIOR
MASCULÍ NIVELL C, SOTS 21 FEMENÍ i JUNIOR FEMENÍ NIVELL B, ja que no donen
dret d’ascens es podran tramitar llicències fins a l'hora d'inici de l'últim partit oficial de la
temporada, excepte que les Bases d’alguna competició estableixin un termini anterior.

S.4.

D’acord amb el que s’indica en la circular núm. 29 de la temporada 2019-2020, aquesta
temporada 2020-2021 no caldrà la presentació del certificat mèdic previst en l’apartat g)
de l’article 49 del Reglament Jurisdiccional, per al diligenciament de la llicència de
jugador/a.
Per tant, de manera extraordinària, per a aquesta Temporada 2020/2021 resta anul·lat el
punt g) de l’article 49, a què es fa referència en el paràgraf anterior.
Malgrat això, i donada la situació excepcional en què ens trobem provocada per la
pandèmia global de la COVID-19, l’FCBQ recomana efectuar la revisió mèdica esportiva
abans d’iniciar la temporada esportiva, i més tenint en compte els efectes secundaris
detectables que poden derivar-se del contagi del mateix virus.
L’FCBQ aconsella seguir les recomanacions de la Guia de Valoracions Funcionals Medico
esportives de la Generalitat de Catalunya i l’Organització Mèdica Col·legial, que fa
referència als següents models d’aptitud:
RECONEIXEMENT MÈDIC ESPORTIU TIPUS I:
Objectius: Es valora l’aptitud per fer esport i s’aconsellen les pràctiques més adients en
funció de l’estat de salut i dels objectius personals.
Indicada en esportistes menors de 13 anys (fins a infantils)
Contingut:







Antecedents personals i familiars.
Antropometria: valoració del pes, alçada i percentatge de greix.
Exploració aparell locomotor i flexibilitat
Exploració respiratòria amb espirometria
Exploració cardiovascular amb electrocardiograma i mesura tensió arterial
(1)
Informe mèdic i esportiu on es reflecteixen les troballes i resultats de les
exploracions realitzades, així com les recomanacions per a la pràctica d’activitat
física.
(1)

Aquest informe és un informe individual i conté informació CONFIDENCIAL, per
tant, l’única persona que en pot tenir accés és el mateix interessat.
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RECONEIXEMENT MÈDIC ESPORTIU TIPUS II:
Objectius: Es valora la condició física i l’adaptació a l’esforç i s’aconsellen les pràctiques
més adients en funció de l’estat de salut i dels objectius personals.
Indicada en esportistes majors de 14 anys (a partir de cadets inclosos)
Contingut:




Exploracions del Reconeixement Mèdic tipus I
Prova d’esforç indirecta en cicloergòmetre amb monitoratge i control de la tensió
arterial
(1)
Informe mèdic i esportiu on es reflecteixen les troballes i resultats de les
exploracions realitzades, així com les recomanacions per a la pràctica d’activitat
física
(1)

Aquest informe és un informe individual i conté informació CONFIDENCIAL, per
tant, l’única persona que en pot tenir accés és el mateix interessat.
Els dos models del CME estan disponibles a: l’apartat d’Impresos de la plana web de
l’FCBQ, a l’apartat els meus documents – “Impresos” de l’Àrea Privada de clubs, i a
l’Aplicació de Llicències.
CME VÀLID PER ALS NASCUTS L’ANY 2004 I ANTERIORS
Caldrà marcar la seva validesa i no s’hi poden adjuntar, ni fer constar, resultats mèdics.
CME VÀLID PER ALS NASCUTS L’ANY 2005 I POSTERIORS
Aquest CME podrà, a criteri mèdic, tenir validesa per una o dues temporades.
Si la validesa és per a una temporada, cal marcar únicament la casella 2020-2021.
Si la validesa és per a dues temporades, cal marcar únicament la casella 2021-2022.

T.

DISPOSICIONS FINALS

T.1.

Per establir l'ordre entre els equips classificats en la mateixa posició en diferents grups,
en cas que fos necessari, s'estableix el següent criteri, un cop igualats el nombre de partits
jugats, eliminant els partits jugats amb el/s últim/s classificats.


En primer lloc, serà millor el quocient més gran en dividir el nombre de partits
guanyats entre el nombre de partits perduts.



Si persistís l'empat, serà la diferència més gran del tempteig a favor menys el tempteig
en contra de tots els partits jugats en el seu grup.



Finalment, si l'empat no s'hagués desfet, serà millor el quocient més alt resultat de
dividir el tempteig en contra entre el tempteig a favor.

T.2.

D’acord amb el Pla d’acció per al desconfinament esportiu de Catalunya presentat per la
Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física i aprovat pel PROCICAT, l’FCBQ està
treballant en la redacció i confecció del Projecte de Protocol per a la minorització del risc
de contagi de Covid-19 en les seves competicions. Davant l’evolució de la Covid-19 la
Junta Directiva de l’FCBQ resta facultada per l’aprovació d’aquest Protocol així com
introduir les modificacions oportunes segons les directrius de les autoritats competents.

T.3.

La Junta Directiva de la FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL es reserva el dret
de resoldre qualsevol cas que no sigui previst en aquestes Disposicions Generals i la
resta de les Bases de Competició organitzades per aquesta FCBQ.

