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TÍTOL I.

NORMES GENERALS

Art. 1.- La temporada de la Federació Catalana de Bàdminton (en
endavant FECAB), comença el primer dia de setembre de cada any, i
finalitza l’últim dia d’agost de l’any següent.
Art. 2.- Les edats de cada categoria s’han d’establir en funció de les
directrius que referent a això, estableix la Direcció General de
l’Esport de la Generalitat de Catalunya, o en el seu lloc, de la
Federació Espanyola de Bàdminton (en endavant FESBA).
Art. 3.- La FECAB, podrà designar un volant o volants de caràcter
oficial, per a les activitats i competicions.
TÍTOL II.

JUGADORS/ES

Art. 4.- A les activitats i competicions oficials organitzades per la
FECAB, només hi podran participar aquells jugadors/es que estiguin
en possessió de la llicència esportiva de la temporada.
Art. 5.- Un jugador/a afiliat a la FECAB a traves d’un club o agrupació
esportiva durant una temporada, no podrà tramitar la llicència
esportiva catalana a través d’un altre club diferent en la mateixa
temporada.
Art. 6.- No està permesa la duplicitat de llicència d’un jugador o
jugadora amb dos clubs diferents en la mateixa temporada.
Art. 7.- Els jugadors de Bàdminton afiliat a la FECAB, poden ésser
classificats en categories en funció del seu nivell de joc, quan la
FECAB ho consideri oportú, a fi de poder desenvolupar les seves
activitats esportives.
Art. 8.- Per la present temporada, els esportistes seran classificats
segons les seves edats i per anys naturals en les següents
categories:
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Taula 2.1 Categories i edats dels esportistes

CATEGORIA

EDAT

Sub-9

Menys de 9 anys

2010 i posteriors

sub-11

9 -10 anys

2009-2008

sub-13

11-12 anys

2007-2006

sub-15

13-14 anys

2005-2004

sub-17

15-16 anys

2003-2002

sub-19

17-18 anys

2001-2000

Absoluta

19-29 anys

1999-1989

Sènior

a partir de 30 anys

1988 i anteriors

TÍTOL III.

ANY DE NAIXEMENT

TÈCNICS/QUES I ENTRENADORS/ES

Art. 9.- Els entrenadors/es i tècnics/ques, per tal de desenvolupar la
seva tasca d’entrenament, ensenyament o planificació en un club,
agrupació esportiva o demés òrgans de la FECAB, hauran de tramitar
la llicència esportiva corresponent.
Art. 10.- Tots els clubs i associacions esportives amb més de dos anys
d’antiguitat en la FECAB, hauran de disposar cada temporada, d’un
entrenador/a, el/la qual tramitarà la llicència corresponent.
Art. 11.- No està permesa la duplicitat de llicència d’un tècnic o tècnica
amb dos clubs diferents en la mateixa temporada.
TÍTOL IV.

ARBITRATGES

Art. 12.- La FECAB designarà i enviarà dues persones a les
competicions, per tal que un/a faci les funcions de Jutge Àrbitre de la
competició i un/a altra que s’encarregarà de la taula de control.
Art. 13.- El Jutge Àrbitre serà el màxim responsable de la competició
com a representant de la FECAB, vetllant pel correcte funcionament
de la competicions i aplicant les seves normatives.
Art. 14.- La FECAB podrà designar Arbitres de Pista en aquelles
competicions que ho consideri necessari.
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Art. 15.- Els clubs organitzadors que tinguin una persona qualificada
per portar la taula de control podran sol·licitar a la FECAB la seva
intervenció.
Art. 16.- Les tasques d’arbitratge i control de competicions seran
compensades econòmicament, seran descomptades del import que
haurà de rebre el club en concepte de liquidació d’inscripcions. Les
compensacions es poden observar a la taula 4.1.

Taula 4.1 Compensacions econòmiques arbitratge

Col·lectiu

Per hores

Jutge Àrbitre
Àrbitre de Pista
Taula control

9€/hora
6€/hora
8€/hora

Dieta dia
complet (1)
10€
10€
10€

Quilometratge
(2)

0,19€/km
0,19€/km
0,19€/km

(1) Es considerarà dieta dia complet un cop superades les 6 hores. En cas que el organitzador local ofereixi
dinar i beguda no serà necessari compensar la dieta.
(2) El quilometratge s’aplicarà en cas que es desplaci a un municipi diferent al de residencia i amb vehicle
propi.

TÍTOL V.

INSCRIPCIONS

Art. 17.- Les inscripcions, llevat que la convocatòria corresponent
especifiqui el contrari, tancaran el termini d’inscripció a les 24:00
hores del dimecres de la setmana anterior a la competició.
Art. 18.- La inscripció es farà a traves de la plataforma SIGIBE
proporcionada per FESBA per a la inscripció on-line dels jugadors a
les competicions.
Art. 19.- Els terminis dels processos d’inscripció,
quadres i baixes es poden observar a la taula 5.1.
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elaboració

dels

Taula 5.1 Diagrama de temps i terminis per les competicions de la FECAB

Setmana
anterior a la
competició

Dimecres

Termini inscripció

Dijous
Divendres

Publicació dels jugadors inscrits per categories.

Dissabte
Diumenge

Realització dels quadres de joc.

Setmana de la
competició

Dilluns
Dimarts

Publicació del sorteig.

Dimecres

Els clubs presenten les reclamacions i comuniquen les
baixes de darrer moment.

Dijous
Divendres

Consultar quadres i horaris definitius per assabentarse de les baixes de darrer moment.

Cap de
setmana

Dia/dies de competició.

Els detalls dels terminis es descriuen a continuació:





Dia -30: Publicació de la competició per part de la FECAB.
Dia -10: Finalització del termini d’inscripció.
Dia -8: Publicació del llistat dels jugadors inscrits.
Dia -8 a -4: Període d’elaboració del sorteig dels esportistes als
quadres.
 Dia -4: Publicació del sorteig.
 Dia -4 a -2: Període de reclamacions i baixes.
 Dia -1: Publicació dels horaris definitius.

Art. 20.- Qualsevol baixa que es produeixi més tard del període de
baixes, haurà de ser notificada a la persona responsable abans de
l'inici de la competició i haurà de ser degudament justificada per
escrit pel club del/de la jugador/a, aportant la documentació
justificativa. En cas contrari, el/la jugador/a en qüestió serà
sancionat/ada amb la pèrdua de 55 punts el primer cop, i amb 120
punts a la segona ocasió i posteriors.
Art. 21.- En cas que un/una jugador/a no s’hagi presentat a la pista
dins del marge de temps concretat en el Art. 25 e), sent NO
PRESENTAT/DA en dos partits, es considerarà que ha abandonat
totalment la competició. En tal cas, haurà d'aportar per escrit la
documentació que justifiqui la seva absència o, en cas contrari, se li
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aplicarà una sanció, amb la pèrdua de 55 punts el primer cop, i amb
120 punts a la segona ocasió i posteriors.
Art. 22.- En el cas que l’absència majoritària de jugadors d’un mateix
club perjudiqui notablement el desenvolupament de la competició,
aquest podrà ser sancionat econòmicament pel comitè de Disciplina
Esportiva.
Art. 23.- La Federació Catalana de Bàdminton, si ho considera escaient,
podrà establir modificacions en els nivells d’algunes proves del
Circuit Català per tal que siguin puntuables al rànquing de la FESBA.
TÍTOL VI.

FUNCIONAMENT COMPETICIONS

Art. 24.- Per tal d’agilitar al màxim el desenvolupament de les
competicions i intentar aconseguir que els torneigs acabin quan
abans millor, sobretot en les modalitats en què els familiars
acompanyen els/les jugadors/es, s’estableixen els següents criteris:
a) El club organitzador nomenarà un responsable de competició.
b) A la taula de control hi haurà d’haver una persona fixa que no
competeixi, que s’encarregui de portar la competició i que hauria
de ser ajudada per una o dues persones més que poden anar
tornant-se durant el dia.
c) Es respectarà al màxim l’horari de començament de la competició,
per la qual cosa la reunió de delegats i delegades dels clubs es
farà a les 8:45 hores i tots els qui tinguin jugadors i jugadores en
competició hauran d’assistir-hi.
d) Els/les participants han d’estar presents i preparats per jugar amb
un mínim de ½ hora d’antelació respecte a l’horari previst per
l’organització de la competició.
e) Quan la taula de control cridi les jugadores i els jugadors a pista
per jugar, disposaran de 3 minuts per comparèixer a la pista. Si,
transcorregut aquest temps, algú no s’ha presentat a la pista, se’l
cridarà de nou donant-li un primer avís. Si, al cap de 2 minuts
més, el jugador o jugadora no està a la pista, se’l cridarà de nou
donant-li un segon avís i a partir d’aquest moment el/la
jutge/essa àrbitre/a de la competició transcorreguts 2 minuts
més, considerarà el/la jugador/ora com a NO PRESENTAT/DA. Els
mateixos temps i criteris s’aplicaran al jugador o jugadora que ha
d’arbitrar el partit (que en principi serà qui ha perdut l’anterior
partit disputat en aquella pista). Si el jugador/a àrbitre/a ha de
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jugar un altre partit, haurà de buscar una persona substituta (per
exemple, un jugador o jugadora del mateix club) que el
substitueixi en l’arbitratge i així poder disputar el seu partit.
f) Un cop els/les jugadors/res estiguin a pista, disposaran d’un
màxim de dos minuts per acabar l’escalfament i començar el
partit. Es recorda que entre el primer i el segon jocs, i entre el
segon i el tercer, es disposa d’una aturada que no pot excedir els
120 segons per fer el canvi de pista i continuar el partit i que, en
cap cas, els/les jugadors/ores poden abandonar la pista. El/la
jugador/a àrbitre/a del partit serà la persona responsable de
controlar aquests temps.
g) Entre partit i partit d’un mateix jugador o jugadora en la mateixa
modalitat, es pot demanar que hi hagi un interval de temps
màxim de 10 minuts per poder descansar.
h) En funció
de les inscripcions rebudes, i per un millor
funcionament de la competició, la Direcció Tècnica de la FECAB
pot modificar la inscripció d’algun jugador o jugadora si fos
necessari.
i) Si un jugador o jugadora perdedor/a no arbitra un cop acabat el
seu partit, se’l sancionarà de la següent manera:




Pèrdua de la puntuació del torneig i una reducció extra de
55 punts el primer cop.
No participació en cap competició catalana en el període
d’un mes, en cas de reincidència.
Amb 10€ a cobrar en l’albarà del club al qual pertany en cas
d’un tercer cop.

Art. 25.- Es permet un màxim de dos persones per pista fent les
funcions d’entrenador sempre que tinguin la llicencia de tècnic o be
de delegat. En cas que els clubs no disposin cap, podrà estar una
persona major de 16 anys.
TÍTOL VII.

COMPETICIONS

Art. 26.- S’entén per competició, tota prova o conjunt de proves en les
quals els jugadors s’enfronten entre ells per la consecució de títols,
trofeus o premis. Les competicions oficials són aquelles que estan
organitzades, dirigides o patrocinades per la FECAB.
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Art. 27.- El sistema de competició per a cada competició, categories o
nivell serà determinat pel Comitè de Competicions de la FECAB tenint
en compte el numero de inscripcions de cada prova.
Art. 28.- Les competicions es divideixen de la manera següent:
a) CAMPIONATS: Competicions de celebració anual fixa.
b) PROVA: Competicions que es disputen dins d’un circuit de proves
que atorguen un guanyador per mitja d’un rànquing.
c) TORNEIGS: Qualsevol altre tipus de competició de caràcter no
fix.
Art. 29.- Les competicions es poden realitzar seguint qualsevol dels
sistemes següents:
a) COMPETICIONS PER ELIMINACIÓ: Competició en que els/les
participants queden eliminats a mesura que acumulen un
determinat nombre de derrotes.
b) COMPETICIONS PER PUNTS: Competicions en que tots els/les
participants competeixen entre ells/es, o com a mínim
competeixen dins el grup en que estan distribuïts, i es designen
puntuacions
diferents
segons
les
victòries,
derrotes,
abandonaments i incompareixences.
c) COMPETICIONS MIXTES: Competicions en què hi ha més d’una
fase i s’utilitza una combinació dels dos sistemes abans
esmentats.
Art. 30.- Les disposicions de l’article anterior no exclou la possibilitat
que qualsevol altra sistema de competició, pugui ser aprovat per la
FECAB i ser aplicat en els casos per als quals la normativa resulti poc
clara.
COMPETICIONS PER ELIMINACIÓ
Art. 31.- Són competicions per eliminació a la primera derrota, aquelles
en que els/les participants resulten eliminats/des desprès d’haver
perdut la seva primera confrontació.
Art. 32.- Són competicions per eliminació a dues o més derrotes,
aquelles en que els/les participants, desprès d’haver perdut la
primera confrontació, passen a formar part d’altres quadres de joc.
En aquestes competicions no poden passar a la segona fase,
aquells/es
participants
que
han
estat
eliminats/des
per
incompareixença en la primera fase.
Art. 33.- Quan el nombre de participants inscrits sigui exactament
2,4,8,16,32 o qualsevol altra potència de 2, els jugadors/es han de
ser aparellats i tots hauran de disputar la primera eliminatòria. Quan
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el nombre de participants no sigui potència de 2, hi haurà d’haver
exempts en la primera eliminatòria.
a) El nombre d’exempts haurà de ser igual a la diferència entre el
nombre d’inscrits/es i la potència de 2 immediatament superior.
b) Els exempts, si són parelles, hauran de ser distribuïts de la
mateixa manera en les dues meitats del quadre de joc, a dalt i a
baix respectivament dels participants que disputin la primera
eliminatòria; si són senars, hi haurà d’existir un exempt més en
la meitat superior que en la meitat inferior del quadre de joc.
Art. 34.- En les competicions hauran d’establir-se caps de sèrie de
conformitat amb les restriccions següents:
Un màxim de 16 caps de sèrie si hi ha 72 o més participants.
Un màxim de 8 caps de sèrie si hi ha de 32 a 71 participants.
Un màxim de 4 caps de sèrie si hi ha de 16 a 31 participants.
Un màxim de 2 caps de sèrie si hi ha 15 o 8 participants.
Un màxim de 1 cap de sèrie si hi ha 7 o menys participants.
Art. 35.- La col·locació dels caps de sèrie haurà de ser efectuada de la
forma següent:
a) Si són 2, el/la primer/a es col·locarà en la meitat superior del
quadre de joc i el/la segon/a en la meitat inferior i el més
distanciat possible.
b) Si són 4, els/les números 1 i 2 es col·locaran tal i com s’ha descrit
al punt anterior; els/les números 3 i 4 , per sorteig, a la part
superior del segon quart i en la part inferior del tercer quart.
c) Si són 8, els/les números 1, 2, 3, i 4, es col·locaran tal i com s’ha
descrit al punt anterior. Els/Les restants, per sorteig, la meitat en
la part superior i l’altra meitat en la part inferior, repartits
respectivament en la part superior del segon i quart octau, i en la
part inferior del cinquè i setè octau.
Art. 36.- La valoració del cap de sèrie haurà de ser designada en el
Reglament específic de cada competició i caldrà numerar per sorteig,
els/les participants que posseeixin la mateixa classificació.
Art. 37.- A les competicions on intervinguin jugadors/es representants
de la mateixa Autonomia, Club o Entitat afiliada, s’haurà de procurar
que aquests no s’enfrontin entre ells en la primera eliminatòria.
Art. 38.- No es podran admetre inscripcions una vegada hagi acabat el
termini de lliurament, ni es podran admetre inclusions de nous
jugadors/es en els quadres de joc. Tanmateix, es podrà acceptar la
inscripció de nous jugadors/es, quan es verifiqui que fou omesa o
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rebuda amb retard per causa de força major, la qual cosa ha de ser
degudament comprovada abans d’efectuar-se el sorteig.
Art. 39.- A les proves de dobles i de dobles mixtes, serà permesa la
substitució d’una parella sempre que es compleixin les següents
condicions:
a) El/La jugador/a que entra no podrà estar inscrit en la mateixa
modalitat, però haurà d’estar-hi en la mateixa competició.
b) La substitució s’haurà de realitzar forçosament abans del
començament de la primera eliminatòria de la modalitat que es
tracti.
COMPETICIONS PER PUNTS
Art. 40.- Són competicions en les quals els participants s’enfronten
entre ells i la classificació s’obté per la suma total de punts
aconseguits, d’acord amb la taula següent:
Victòria .................... 3 punts.
Derrota..................... 0 punts.
No Presentat............. -1 punts.
Art. 41.- Si el nombre de participants fos elevat, s’haurà d’establir una
divisió per grups, dels quals es classificaran per poder disputar la
següent fase o fases, un nombre determinat en cada cas.
Art. 42.- A totes les proves que tinguin una fase inicial de 3 grups, es
classificarà el millor segon a les semifinals.
Art. 43.- Quan s’hagi establert una divisió per grups, caldrà designar
els/les caps de sèrie, els quals hauran de ser distribuïts entre tots els
grups.
Art. 44.- En cas que existís un sol grup, es podran designar dos caps de
sèrie que hauran d’enfrontar-se entre ells/elles en l’últim lloc.
Art. 45.- En el cas que en una competició per punts s’estableixin varis
grups, es procurarà que els/les caps de sèrie, així com els/les
representants d’una mateixa autonomia, club o entitat associada,
siguin distribuïts/des per tots els grups.
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Art. 46.- En cas que dos o més participants es trobessin empatats a
punts al final d’una fase de la competició, caldrà fer un desempat
d’acord amb els criteris següents:
a) Si els jugadors/es empatats s’haguessin enfrontat entre ells/elles,
resultarà guanyador/a qui hagués vençut en l’esmentat
enfrontament.
b) Major nombre de partits guanyats.
c) Major diferencia de jocs a favor i en contra.
d) Major diferencia punts a favor i en contra.
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REGLAMENT DEL CIRCUIT CATALÀ

TÍTOL VIII.

DENOMINACIONS CIRCUIT CATALÀ

Art. 47.- La competició es denominarà “CIRCUIT CATALÀ”, i tindran dret
a participar-hi tots els jugadors/es dels clubs o agrupacions
esportives integrades a la Federació Catalana de Bàdminton (en
endavant FECAB). Consistirà en una sèrie de torneigs o proves que
es celebraran en el territori català.
Art. 48.- En cas que una o totes les proves del Circuit estiguin
patrocinades per una entitat, s’inclourà a la denominació el títol de
“GRAN PREMI...” i el nom de l’entitat patrocinadora, respectant els
possibles espònsors de la FECAB.
Art. 49.- La finalitat del Circuit Català, és la d’establir, per a cada
temporada, una classificació amb la qual agrupar els jugadors per
nivells, a la vegada que possibiliti els descensos i els ascensos dins
d’aquests.
TÍTOL IX.

CONDICIONS GENERALS CIRCUIT CATALÀ

Art. 50.- S’estableixen dos Circuits Catalans en funció de les categories,
Circuit Català Absolut i Circuit Català Junior, que poden ser
organitzats conjuntament, en dos dies o be en dates separades.
Art. 51.- S’estableixen proves de Circuit Català de 2 estrelles i 3
estrelles, poden ser organitzades en un dia o dos dies
Art. 52.- En el Circuit Català Absolut es classificaran els jugadors en els
nivells segons es mostren en la taula 9.1., i es convocaran per a les
modalitats d’individual i dobles, masculina i femenina. Sempre que la
inscripció sigui baixa es podran agrupar nivells de joc.
Taula 9.1 Classificació nivells absoluts

Nivells

Absolut

Masculina

A, B, C i D

Femenina

A, B i C
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Art. 53.- En el Circuit Català Junior es podran disputar les categories
sub-15, sub-13, sub-11 i sub-9, i es convocaran per a les modalitat
d’individual i dobles, masculina i femenina.
Art. 54.- A la categoria sub-9 i sub-11 i a les categories sub-11 i sub-13
es jugarà la modalitat de dobles multigènere.
Art. 55.- En el Circuit Català Junior es podran classificar els jugadors
per nivells en totes les categories i modalitats. Existiran tres nivells
de classificació de superior a inferior: Or, Plata i Bronze.
Art. 56.- A les categories sub-9 i sub-11, s’aplicarà la normativa
específica del minibàdminton, tenint en compte que el individual es
jugarà en pista sencera sense passadissos i al dobles serà vàlid el
passadís lateral. En les competicions puntuables al ESP rànquing,
totes les regles del joc seran les que estableix la Federació Espanyola
de Bàdminton en el reglament del minibàdminton.
Art. 57.- Totes les proves del circuit català puntuaran pel ranking Català
segons es mostren en la taula 9.2.

Taula 9.2 Puntuació Proves Circuit i Campionats de Catalunya

Circuit**

Circuit***

Campionat
Catalunya

Campió/ona

120

180

180

Subcampió/ona

80

120

120

Semifinalista

55

80

80

Quarts de final

40

55

55

Vuitens de final

25

40

40

Setzens de final

15

25

25

Trenta-dosens de final

5

15

15

Art. 58.- Una parella sempre jugarà en el nivell del jugador o jugadora
que pertanyi a la categoria superior.
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Art. 59.- Els ascensos de nivell es regulen pels següents criteris:
Nivell femení:
Les 2 primeres classificades del nivell B ascendiran al nivell A.
Les 3 primeres classificades del nivell C ascendiran al nivell B.
Nivell masculí:
Els 2 primers classificats del nivell B ascendiran al nivell A.
Els 3 primers classificats del nivell C ascendiran al nivell B.
Els 4 primers classificats del nivell D ascendiran al nivell C.
Art. 60.- Els descensos de nivell resten eliminats, a excepció que se
sol·licitin, de forma justificada, a la Direcció Tècnica de la Federació.
Art. 61.- Les competicions de nivells A, B masculins i femenins, es
jugaran amb volants de ploma, mentre que la resta de nivells es
jugarà amb volants de niló.
Art. 62.- Les competicions co-oficials, TTR, es jugaran amb volant de
ploma en totes les categories.
Art. 63.- En les fases prèvies on es jugui un sistema de competició amb
tres (3) grups i es classifiqui el primer classificat, el millor 2n dels
tres grups es classificarà a la fase final. Els criteris per seleccionar el
millor 2n seran els següents.
a) En el cas que hi hagi un (1) o dos (2) grups amb més jugadors
que la resta de grups, es descartarà els resultats obtinguts amb el
pitjor jugador classificat del grup.
b) Major nombre de partits guanyats.
c) Major diferencia de jocs a favor i en contra.
d) Major diferencia punts a favor i en contra.
Art. 64.- Es repartiran trofeus, medalles o obsequis a les modalitats
d’individual femení i masculí, per als primers i segons classificats.
Això és aplicable a totes les categories. Al dobles masculí, femení i
mixtes, hi haurà trofeus, medalles o obsequis només per a la parella
classificada en primer lloc.
Art. 65.- Les proves de Circuit Català de 3 estrelles, contaran amb una
dotació mínima de 300€ com a premis en metàl·lic per als
guanyadors i guanyadores de la categoria absoluta nivell A. Els
premis es repartiran seguint els criteris establerts per FESBA, veure
taula 9.3.
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Taula 9.3 Repartició premis en metàl·lic

Prova
Individual femení
Individual masculí
Dobles femení
Dobles masculí
Dobles mixts
TOTAL

Percentatge
18,5%
18,5%
21%
21%
21%
100%

1r
12,5
12,5
13,5
13,5
13,5

2n
6
6
7,5
7,5
7,5

Art. 66.- Els lliuraments de trofeus es programaran en varis moments,
amb el vist i plau del Jutge Àrbitre de la competició. Es tindran en
compte els següents criteris:
a) Al migdia, per tal de poder convidar les autoritats locals i per fer
un primer lliurament a les categories o modalitats més joves o
que ja hagin acabat.
b) Al finalitzar la competició: per a la resta de categories i
modalitats.
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REGLAMENT DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA
TÍTOL X.

DENOMINACIÓ CAMPIONATS DE CATALUNYA

Art. 67.- La
competició
es
denominarà
“CAMPIONAT
DE
CATALUNYA”, i tindran dret a participar-hi tots els jugadors/es que
estiguin integrats/des a la FECAB.
Art. 68.- Els guanyadors/es de les diferents modalitats i categories es
proclamen “CAMPIONS/ES DE CATALUNYA”.
TÍTOL XI.

CONDICIONS GENERALS CAMPIONATS DE CATALUNYA

Art. 69.- La competició es celebrarà anualment, i estarà inclosa en el
calendari oficial d’activitats publicat per la FECAB cada temporada.
Art. 70.- Els Campionats de Catalunya es realitzaran per a les
categories sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, Sènior i
Veterana.
Art. 71.- A la categoria absoluta només podran participar-hi els
jugadors que pertanyin als nivells A i B masculí i femení del
Rànquing de Catalunya. Igualment, podran participar-hi els/les
campions/ones i subcampions/ones sènior dels campionats
provincials.
Art. 72.- A les categories individuals sub-9, sub-11, sub-13, sub-15,
sub-17 i sub-19 i veterana podran participar-hi els/les jugadors/es
federats/des que així ho vulguin, a les categories que els
correspongui, independentment de la seva classificació al Rànquing
de Catalunya.
Art. 73.- Un jugador/a podrà participar en qualsevol de les modalitats
de les categories superiors a la pròpia. Tanmateix, no podrà competir
en més de dos modalitats en una mateixa competició amb excepció
de la categoría veterana.
Art. 74.- A les categories sub-9 i sub-11, s’aplicarà la normativa
específica del minibàdminton, tenint en compte que al dobles serà
vàlid el passadís lateral. A la categoria sub-9, només es jugarà la
modalitat d’individual (femení i masculí).
Art. 75.- El sistema de competició serà per eliminació directa, per punts
o mixt, segons criteri de la Direcció Tècnica.
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Art. 76.- Els campionats de Catalunya sub-13, sub-15, sub-17, sub-19,
absolut i veterà, es jugaran amb volant de ploma. Els campionats de
Catalunya sub-9 i sub-11 es jugaran amb volant de plàstic.
Art. 77.- El lliurament de trofeus dels Campionats de Catalunya
es podrà fer en diferents moments de la competició d'acord amb el
seu desenvolupament i amb el vist i plau del Jutge Àrbitre de la
competició. És obligatòria la presència dels jugadors i jugadores
finalistes en aquest lliurament. En cas de no presentar-se, el club
serà sancionat amb 60€ en la modalitat d'individuals i amb 30€ per
jugador a la modalitat de dobles.
TÍTOL XII.

CAMPIONATS PROVICNCIALS

Art. 78.- Els Campionats Provincials hauran de ser organitzats per les
delegacions, com a mínim, amb un mes d’antelació al Campionat de
Catalunya.
Art. 79.- Els Campionats Provincials Absoluts, seran classificatoris per al
Campionat de Catalunya.
Art. 80.- Les normatives de competició dels Campionats Provincials
hauran de ser les mateixes que regulen el Campionat de Catalunya.
Art. 81.- En les proves classificatòries de cada delegació provincial, és
condició imprescindible tenir la corresponent llicència federativa per
poder accedir a la classificació d’aquest campionat.
Art. 82.- Caldrà trametre a la FECAB els resultats d’aquestes proves
classificatòries per tal de verificar-les.

Ombrejat en groc es presenten les modificacions.
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