ASSEMBLEA FCBQ
16/06/2018

4.12. CAMPIONAT DE CATALUNYA JÚNIOR
MASCULÍ INTERTERRITORIAL

1.

ORGANITZACIÓ, COMPOSICIÓ I FORMA DE JOC

1.1.

Per a la temporada 2018-2019, i d’acord amb el que s’estableix les Bases de
Competició del Campionat de Catalunya Júnior Masculí, l’FCBQ organitzarà
aquest Campionat.

1.2.

Es formaran 4 grups de 14 equips cadascun, que jugaran una lliga a doble volta
de tots contra tots.

1.3.

El nombre màxim de llicències en aquest Campionat serà de 12 jugadors.
La FASE FINAL la disputaran els equips classificats ens els llocs 1r. 2n. 3r. i 4t.
de cada grup.
PRIMERA ELIMINATÒRIA
a)

4t. grup 01 - 1r. grup 04

b)

3r. grup 02 - 2n. grup 03

c)

3r. grup 03 - 2n. grup 02

d)

4t. grup 04 - 1r. grup 01

e)

4t. grup 03 - 1r. grup 02

f)

3r. grup 01 - 2n. grup 04

g)

3r. grup 04 - 2n. grup 01

h)

4t. grup 02 - 1r. grup 03

Anada: 18/05/2019
Tornada: 19/05/2019

SEGONA ELIMINATÒRIA
i)

guanyador h) - guanyador a)

j)

guanyador g) - guanyador b)

k)

guanyador f) - guanyador c)

l)

guanyador e) - guanyador d)

Anada:
Tornada:

25/05/2019
26/05/2019

FINAL A QUATRE
Semifinal: 01/06/2019 dissabte
A)
B)

Guanyador eliminatòria i)
Guanyador eliminatòria j)

Guanyador eliminatòria l)
Guanyador eliminatòria k)

Final: 02/06/2019 diumenge
C)
D)

Perdedor Eliminatòria A
Guanyador Eliminatòria A

Perdedor Eliminatòria B
Guanyador Eliminatòria B

2.

ARBITRATGES

2.1.

Els encontres seran dirigits per dos àrbitres de l’FCBQ. Les tasques de l’operador
de 24’’ seran realitzades pel cronometrador.
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3.

PARTICIPACIÓ

3.1.

Tindran dret de participació aquesta temporada, tant els equips que han mantingut
la categoria com els que hagin perdut la categoria Preferent d’acord amb les
Bases de Competició d’aquests Campionats la temporada 2017-2018, més els 1r.
i 2n. Classificats dels Campionats Territorials Junior Masculí nivell A de la
temporada 2017-2018. Per cobrir les possibles vacants, l’FCBQ estudiarà les
peticions rebudes i el 20/07/2018 farà pública la llista d’equips admesos. Es
preveu la possibilitat de realitzar fases prèvies, si fos convenient.

4.

TERRENY DE JOC

4.1.

Cada club haurà de comptar amb un terreny de joc oficial que haurà de complir
tot allò que estableix l’art. 155 del vigent Reglament Jurisdiccional, i les condicions
específiques assenyalades en el quadre del punt L.2. de les Disposicions
Generals.

5.

ASCENSOS I DESCENSOS

5.1.

Perdran la categoria els equips classificats en els llocs 12è, 13è i 14è de cadascun
del cadascun dels 4 grups.

6.

DISPOSICIONS FINALS

6.1.

Per aquells equips que sol·licitin plaça a aquesta categoria i no la tinguin assolida,
caldrà que a data 17 de juliol compleixin amb els requisits estipulats en el article
39 del Reglament Jurisdiccional, es a dir, s’hagi inscrit una llicència d'entrenador
així com un mínim de set llicències de jugadors.
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