REGLAMENT DE LA LLIGA CATALANA DE CLUBS
TÍTOL I. DENOMINACIONS
Art. 1.- La competició es denominarà “LLIGA CATALANA DE CLUBS”, i
tindran dret a participar-hi tots els clubs o agrupacions esportives que
estiguin integrats a la Federació Catalana de Bàdminton (en endavant
FECAB) i d’altres federacions autonòmiques autoritzats per la FECAB.
Art. 2.- Es crearà una única divisió absoluta la qual s’anomenarà Lliga
Catalana de Clubs i correspondrà a la Segona Divisió Nacional FESBA.
Art. 3.- El Club que en resulti guanyador de la Lliga Catalana de Clubs,
serà proclamat “CAMPIÓ DE LA LLIGA CATALANA DE CLUBS”.
TÍTOL II. CONDICIONS GENERALS
Art. 4.- La competició es celebrarà anualment, i estarà inclosa en el
calendari oficial d’activitats publicat per la FECAB cada temporada.
Art. 5.- La Lliga Catalana de Clubs es disputarà en la categoria Absoluta.
Art. 6.- La Lliga Catalana de Clubs s’haurà de desenvolupar pel sistema
de competició per equips, ajustant-se d’aquesta manera al que està
estipulat al Reglament General (Títol 10) per a aquest sistema de
competició.
TÍTOL III. INSCRIPCIONS
Art. 7.- Els clubs o agrupacions esportives que desitgin participar en
aquest Campionat, hauran de remetre les inscripcions a la FECAB dins
del termini i en les condicions que figurin en la convocatòria de cada
edició.
Art. 8.- Els clubs que complimentin la seva inscripció hauran de enviar a
la FECAB la relació nominal dels seus jugadors/es representants, i
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qualsevol canvi en aquesta relació, haurà de ser ajustat al que està
contemplat en la convocatòria de cada edició.
Art. 9.- Els clubs podran disposar de més d’un equip en la mateixa lliga,
atesos als requisits específics d’inscripció i participació en el que els
jugadors seran inscrits de forma independent en un equip o l’altre. No
es permetrà la inscripció ni alineació de un mateix esportista en equips
diferents d’un mateix club.
Art. 10.- Els jugadors/es representants de cada club o agrupació
esportiva, hauran d’estar en possessió de la corresponent llicència
autonòmica, amb l’habilitació del ID-Nacional, a través del club que
vagin a representar.
Art. 11.- La FECAB no permetrà la inscripció dels clubs o agrupacions
esportives que no estiguin al corrent de pagament de les seves quotes
en cada temporada.
Art. 12.- Es permet la participació en qualitat de cedit, d’esportistes que
tinguin la llicencia amb un club diferent al que pretengui disputar la
competició de lliga. La condició de cedit es exclusiva de la lliga nacional
i, per tant, no existirà vinculació alguna entre el esportista i l’equip
(llicencia) mes enllà de la seva participació en aquesta competició. Es
preveuen els següents casos:
¿Entre qui es permet cedir esportistes?
i. Es permetrà la cessió d’esportistes de clubs que no participin a la
lliga.
ii. Es permetrà la cessió d’esportistes de equips-clubs que participin
en la lliga però sempre en una categoria distinta a la que es trobin
el equip al que pretenen ser cedits.
iii. No es permet la cessió d’esportistes entre dos equips que
pertanyin a la mateixa categoria-divisió.
¿Que no es permetrà als esportistes cedits?
iv. No es permetrà la cessió d’esportistes entre dos equips que
pertanyen a la lliga (mateixa divisió).
v. No podran ser inscrits a la Lliga Nacional amb dos equips
diferents.
vi. Tenir la citada condició si no estan afiliats a algun club.
vii. En la mateixa temporada, un jugador nomes podrà estar cedit en
un sol equip.
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TÍTOL IV. COMPETICIÓ
Art. 13.- La lliga es desenvoluparà en una sola fase on els equips seran
ubicats en un únic grup, enfrontant-se entre si, obtenint una
classificació final.
Art. 14.- La lliga s’estructura en 3 jornades on es jugaran tots els
partits, al final d’aquest haurà de ser proclamat el “CAMPIÓ DE LA
LLIGA CATALANA DE CLUBS”.
Art. 15.- En cada jornada, s’haurà de designar un jutge–àrbitre, que
serà nomenat per la FECAB.
Art. 16.- Cada encontre entre dos equips, constarà de 7 (set) partits:
- 1 Dobles Mixtes
- 1 Dobles Masculins
- 1 Dobles Femenins
- 2 Individual Masculí
- 2 Individual Femení
Art. 17.- Cap jugador/a representant d’un club, no podrà disputar més
de dos partits en cada encontre.
Art. 18.- La puntuació de cada encontre es determinarà de la forma
següent:
- Encontre guanyat: 3 punts
- Encontre perdut: 0 punts
- Encontre no presentat: - 1 punt
Art. 19.- La classificació general s’establirà de la manera següent:
-

L’equip que sumi més punts al final de la competició serà el
guanyador de la lliga.
En cas d’empat, decidirà el Equip que tingui major nombre de
partits guanyats.
En cas de persistir l’empat, es tindrà en compte el major
nombre de sets guanyats.
En cas de persistir l’empat, es tindrà en compte el major
nombre de punts guanyats.
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TÍTOL V. COMPOSICIÓ EQUIPS
Art. 20.- Cada equip podrà inscriure un mínim de 6 jugadors (3 nois i 3
noies), i un màxim de 20 jugadors de (10 nois i 10 noies).
i.

Inscripció jugadors cedits: per totes les categories existirà un límit
de esportistes cedits (masculins i femenins) en cada un dels
equips:
Numero esportistes
inscrits (per gènere)
4
5
6
7
8-9-10

Propis del
Club
3
4
4
5
7

Cedits (per
gènere)
1
1
2
2
3

Total inscrits
equip
4
5
6
7
10

Art. 21.- En el cas de jugadors estrangers, el club estarà obligat a
presentar, junt a la sol·licitud d’inscripció, declaració firmada pel
president i el propi esportista on es declari, expressament, que aquest
esportista disposa del permís corresponent de la Associació Nacional a la
qual pertanyi per la seva nacionalitat per disputar la competició de lliga
en el nostre país.
Art. 22.- Cada equip haurà de disposar d’un mínim de 6 jugadors (3
masculins i 3 femenins) que hauran de ser presents en el moment que
es cridi a pista.
Art. 23.- En cas que un Equip no es presenti el mínim de jugadors
exigits es procedirà de la forma següent:
- Se li permetrà participar de manera excepcional en els
encontres previstos per aquella jornada.
- En tots els casos l’Equip haurà de presentar un mínim de
jugadors que permeti guanyar l’encontre.
- Si dins d’aquell mínim no es cobreixen algun dels partits de la
proba individual (IM1-IM2 i IF1-IF2), els esportistes hauran de
se alineats, obligatòriament, en el número 1 (IM1 ó IF1).
Art. 24.- Quan en un encontre els dos equips no presentin la alineació
complerta en tots els partits, i existís la possibilitat d’un empat provocat
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per la “no alineació d’esportistes en la mateixa prova, aquest serà resolt
atenent a:
- Guanyarà l’encontre l’equip que mes sets a favor tingui.
- Si persisteix l’empat, guanyarà l’equip que més punts a favor
tingui.
- Si persisteix, l’empat guanyarà l’equip que menys sets en
contra tingui.
- Si persisteix l’empat, guanyarà l’equip que menys punts en
contra tingui.

TÍTOL VI. GENERALITATS
Art. 25.- El calendari de competició es distribuirà a l’inici de la
temporada, disputant-se les encontres en format de jornades en una
única seu.
Art. 26.- Les jornades es podran disputar dissabtes o diumenges.
Art. 27.- S’utilitzaran els volants de ploma que estiguin homologats per
la FECAB.
Art. 28.- Els volants utilitzats en cada encontre, seran aportats pels
jugadors d’ambdós equips.
Art. 29.- A cada pista haurà d’haver-hi un marcador, per tal que tant
jugadors/es com a públic, puguin seguir en tot moment el resultat de
cada partit.
Art. 30.- La composició dels equips per l’encontre, haurà de ser lliurada
al jutge-àrbitre de la competició al menys trenta minuts abans de l’hora
fixada per l’inici de la competició.
Art. 31.- Una vegada lliurada la composició d’un equip per a un
encontre, no es podrà realitzar cap canvi, excepte en cas de lesió (que
haurà de ser comunicat al jutge–àrbitre). En aquest cas nomes es podrà
realitzar el canvi en la alineació si hi ha hagut abandonament en el partit
on s’ha lesionat.
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Art. 32.- L’acta de cada encontre haurà de disposar d’original firmada
pel delegat o entrenador dels equips.

Ombrejat en groc es presenten les modificacions.
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