REGLAMENT GENERAL
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 quotes d’afiliació i inscripcions dels Clubs i dels jugadors/es,
són les establertes per la Junta Directiva i ratificades per l’Assemblea
General.
Art. 3.- S’estableixen les següents modalitats:
Individual Masculí
Individual Femení
Dobles Masculins
Dobles Femenins
Dobles Mixtes
Art. 4.- 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. 5.- La FECAB, podrà designar un volant o volants de caràcter oficial,
per a les activitats i competicions.
Art. 6.- Els Clubs, agrupacions esportives, jugadors/es, tècnics/ques,
àrbitres i directius/ves integrats a l’estructura de la FECAB, hauran de
sollicitar a la mateixa, l’autorització corresponent quan vulguin
organitzar una activitat de caràcter nacional o internacional, o vulguin
participar en qualsevol competició fora de l’àmbit del territori català.
Art. 7.- La FECAB podrà estudiar i reglamentar els sistemes de
competició i participació dels esportistes integrats en l’esport especial o
adaptat.
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Art. 8.- La FECAB ha de donar a conèixer a tots els clubs i agrupacions
esportives afiliades, el contingut d’aquest Reglament.

TÍTOL II. CLUBS I AGRUPACIONS ESPORTIVES
Art. 9.- Perquè un club o agrupació esportiva pugui participar en les
activitats i competicions oficials de la FECAB, haurà d’ésser afiliat a
aquesta Federació, tot acceptant els Estatuts, així com la resta de
normatives i disposicions.
Art. 10.- Els clubs i agrupacions esportives que desitgin afiliar-se per
primera vegada a la FECAB, hauran de lliurar la següent documentació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Sollicitud degudament complimentada.
Inscripció de jugadors, tècnics, directius, etc (intranet).
Còpia dels Estatuts.
Data i número de registre al Consell Català de l’Esport.
Relació de membres de la Junta Directiva.
Pagament de les quotes d’inscripció establertes.
Certificat del nomenament de la Junta Directiva, signat
pel Secretari i amb el vist i plau del President.

Art. 11.- Per a l’afiliació de properes temporades, només caldrà tramitar
la documentació indicada en els punts b) i f) de l’article anterior.
Art. 12.- Els clubs i les agrupacions esportives afiliats a la FECAB hauran
de fer constar en tots els impresos i comunicats que remetin a aquesta
Federació, el nom amb el qual s’ha registrat oficialment, tant pel que fa
a l’afiliació dels seus jugadors/es, com per a les inscripcions a totes les
activitats esportives.
Art. 13.- Malgrat el que s’esmenta a l’article anterior, i per tal de
salvaguardar els interessos dels clubs i agrupacions esportives afiliats
referent a una possible esponsorització, es podrà fer figurar el nom del
patrocinador, juntament amb el nom registrat oficialment.
Art. 14.- Qualsevol club o agrupació esportiva que vulgui tramitar la
llicència d’un jugador/a, haurà de comptar amb la conformitat del propi
jugador/a.
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Art. 15.- Els clubs i agrupacions esportives afiliats a la FECAB hauran de
conèixer tota la reglamentació per la qual es regeix aquesta Federació i
hauran de difondre-la entre tots els seus associats per al seu correcte
funcionament.
Art. 16.- Tots els jugadors/es, tècnics/ques, àrbitres i directius/ves
afiliats a l’Aliança a través de la FECAB, hauran d’atenir-se a les normes
d’aquesta Asseguradora, pel que fa a la tramitació de l’informe
d’accidents i de l’assistència sanitària als lesionats/des.

TÍTOL III. JUGADORS/ES
Art. 17.- Es considera jugador/a, tota aquella persona que havent
acomplert els requisits previs a la inscripció, tingui voluntat de participar
en una competició oficial i es comprometi a acceptar els Reglaments i
Normatives que la regulin.
Art. 18.- 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. 19.- 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. 20.- No està permesa la duplicitat de llicència d’un jugador o
jugadora amb dos clubs diferents en la mateixa temporada. Un jugador
o jugadora, amb llicència de la FECAB, si es vol treure la de la Federació
Espanyola de Bàdminton (FESBA), ho haurà de fer pel mateix club. En
cas que ho faci per un altre, perdrà automàticament la llicència de la
FECAB. Això també és aplicable en el cas de la llicència individual.
Art. 21.- Els jugadors de Bàdminton afiliats 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.

FEDERACIÓ CATALANA DE BÀDMINTON
Reglament general, setembre 2010
-3-

TÍTOL IV. TÈCNICS/QUES I ENTRENADORS/ES
Art. 22.- 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. 23.- 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. 24.- No està permesa la duplicitat de llicència d’un tècnic o tècnica
amb dos clubs diferents en la mateixa temporada. Un tècnic o tècnica,
amb llicència de la FECAB, si es vol treure la de la Federació Espanyola
de Bàdminton (FESBA), ho haurà de fer pel mateix club. En cas que ho
faci per un altre, perdrà automàticament la llicència de la FECAB.

TÍTOL V. JUTGES I ÀRBITRES
Art. 25.- Les competicions de Bàdminton estaran dirigides per jutgesàrbitres, àrbitres i auxiliars, les titulacions dels quals, coneixements,
deures i competicions, hauran d’estar regulades pel que està contemplat
en el Reglament de l’Escola Catalana d’Àrbitres, aprovats pels òrgans de
la FECAB.
Art. 26.- Perquè un àrbitre pugui desenvolupar la seva tasca en
activitats i competicions de caràcter oficial, haurà d’estar en possessió
de la llicència federativa corresponent.

TÍTOL VI. DIRECTIUS/VES
Art. 27.- Les persones components de les estructures directives de la
FECAB i dels diferents organismes oficials afiliats, hauran d’estar en
possessió de la llicència de directiu/va corresponent.
Art. 28.- La possessió de la llicència contemplada a l’article anterior, és
una condició indispensable per tal que les persones nomenades puguin
formar part dels òrgans directius de la FECAB i assistir a les reunions
que es convoquin.
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TÍTOL VII. COMPETICIONS
Art.29.- 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.
Art. 30.- Les competicions es divideixen de la manera següent:
a) CAMPIONATS: Competicions de celebració anual fixa.
b) TORNEIGS: Qualsevol altre tipus de competició de caràcter no
fix.
Art. 31.- 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. 32.- 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.

TÍTOL VIII. COMPETICIONS PER ELIMINACIÓ
Art. 33.- 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.

FEDERACIÓ CATALANA DE BÀDMINTON
Reglament general, setembre 2010
-5-

Art. 34.- 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. 35.- 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 el
nombre de participants no sigui potència de 2, hi haurà d’haver exempts
en la primera eliminatòria.
Art. 36.- El nombre d’exempts haurà de ser igual a la diferència entre el
nombre d’inscrits/es i la potència de 2 immediatament superior.
Art. 37.- 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. 38.- En les competicions hauran d’establir-se caps de sèrie de
conformitat amb les restriccions següents:
Un
Un
Un
Un

màxim
màxim
màxim
màxim

de
de
de
de

16 caps de sèrie si hi ha 72 o més participants.
8 caps de sèrie si hi ha de 32 a 71 participants.
4 caps de sèrie si hi ha de 16 a 31 participants.
2 caps de sèrie si hi ha 15 o menys participants.

Art. 39.- La collocació dels caps de sèrie haurà de ser efectuada de la
forma següent:
a) Si són 2, el/la primer/a es collocarà 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 collocaran tal i com s’ha
descrit al punt anterior; el/la tercer i el quart, 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 collocaran tal i com
s’ha descrit al punt anterior. Els/Les restants, per sorteig, la
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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. 40.- 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. 41.- 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. 42.- 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
rebuda amb retard per causa de força major, la qual cosa ha de ser
degudament comprovada abans d’efectuar-se el sorteig.
Art. 43.- 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 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 l’eliminatòria de la modalitat que es tracti.

TÍTOL IX. COMPETICIONS PER PUNTS
Art. 44.- 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 .................... 2 punts.
Empat ...................... 1 punt.
Derrota..................... 0 punts.
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Art. 45.- 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. 46.- 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. 47.- 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. 48.- 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.
Art. 49.- 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 diferència de jocs a favor i en contra.
d) Major diferència de punts a favor i en contra.

TÍTOL X. COMPETICIONS PER EQUIPS
Art. 50.- Són competicions en que dos o més equips s’enfronten per a la
consecució de títols, trofeus o premis.
Art. 51.- Les competicions per equips poden disputar-se per qualsevol
dels sistemes contemplats en aquest Reglament.
Art. 52.- Independentment del sistema de competició emprat i del
nombre de partits a jugar, l’enfrontament entre dos equips es
denominarà encontre.
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Art. 53.- El nombre de partits que composin cada encontre, serà
variable depenent de la categoria de cada competició, i estarà fixat
expressament en la normativa de cada competició.
Art. 54.- Si les competicions per equips es disputessin pel sistema
d’eliminació directa, resultarà guanyador l’equip que aconsegueixi més
victòries en cada encontre.
Art. 55.- Si les competicions per equips es disputessin pel sistema de
punts, caldrà que s’adeqüin a la normativa que es contempla en aquest
Reglament per a tal sistema, tant en la consecució dels punts
esmentats, com pels casos de desempat.
Art. 56.- En les competicions per equips es podran designar caps de
sèrie d’acord amb el que està regulat en aquest Reglament en l’apartat
corresponent.
Art. 57.- Les inscripcions en les competicions per equips, es faran
indicant sempre, l’ordre de qualitat dels jugadors/es inscrits/es. Aquest
ordre haurà de ser respectat durant tota la competició.
Art. 58.- La composició d’un equip per a cada encontre, haurà de ser
feta pel delegat/da de cada equip i ha de ser lliurada al jutge-àrbitre
dins del termini que marqui la normativa de la prova. Aquesta relació
haurà d’estar ajustada a l’ordre de qualitat que figuri en la inscripció.

TÍTOL XI. ORGANITZACIÓ DE COMPETICIONS
Art. 59.- L’organització de competicions oficials
autonòmic català, és competència de la FECAB.

dins

de

l’àmbit

Art. 60.- Tota competició que s’organitzi dins l’àmbit de la FECAB,
haurà de ser autoritzada directament per la Federació o bé a través de
les delegacions provincials.
Art. 61.- Les peticions d’autorització per realitzar qualsevol competició,
hauran d’anar acompanyades de la normativa corresponent, on es farà
constar obligatòriament els apartats següents:
a) Nom de l’entitat organitzadora.
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b)
c)
d)
e)
f)

Denominació de la competició.
Tipus de competició.
Modalitats, categories i nombre de participants.
Sistema de competició.
Pressupost detallat de la competició.

Art. 62.- Tant en la sollicitud d’autorització, com en la convocatòria de
les competicions, hauran de figurar les dades següents:
a) Data de començament i adreça exacta d’on es disputa la
competició.
b) Data límit d’admissió i lloc on s’ha de realitzar la inscripció.
c) Data i lloc del sorteig.
d) Nom dels membres de la Comissió organitzadora.
e) Nom del jutge–àrbitre.
f) Quota d’inscripció.
Art. 63.- Perquè una competició pugui ser considerada de caràcter
internacional, hi haurà d’haver una representació mínima de tres països.

TÍTOL XII. INSCRIPCIONS I SORTEIG DE COMPETICIONS
Art. 64.- Les inscripcions a competicions organitzades per la FECAB,
s’han de fer amb els impresos que facilita la Federació.
Art. 65.- Seran rebutjades totes les inscripcions que no compleixin els
següents requisits:
a) Que els jugadors/es no compleixin les especificacions de la
competició.
b) Que no estiguin presentades en els impresos oficials.
c) Que no continguin totes les dades sollicitades.
d) Que es lliurin una vegada ha finalitzat el termini d’inscripció
marcat en la convocatòria.
e) Que no vagin acompanyades de la corresponent quota o fiança
d’inscripció.
f) Que els jugadors/es no pertanyin a la categoria a la que es
destina la competició.
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g) Que els jugadors/es en el moment de la inscripció, no estiguin
en possessió de la llicència federativa de la temporada
corresponent.
Art. 66.- Les quotes o fiances d’inscripció de cada competició, han de
ser fixades en la convocatòria corresponent.
Art. 67.- Els jugadors/es o equips, les inscripcions dels quals haguessin
estat acceptades, hauran d’assumir les regulacions que es dictin per a la
prova, i no podran sollicitar
la devolució de la quota o fiança
corresponent, en el cas que no participessin en la competició a la qual
s’haguessin inscrit.
Art. 66.- Una vegada finalitzat el termini d’inscripció, la FECAB
comprovarà que els jugadors/es reuneixin els requisits per poder
participar en la competició convocada, pel que fa a la llicència, la
categoria, la procedència, les quotes, etc.

Art. 69.- Els sorteigs s’han de fer de la manera que disposi la
convocatòria de la competició, i hauran d’adequar-se al que està
contemplat en aquest Reglament, així com també el que està regulat en
la normativa pròpia de cada competició.

TÍTOL XIII. CALENDARIS
Art. 70.- La FECAB elaborarà el calendari oficial d’activitats abans del
començament de cada temporada, on es contemplaran les competicions
de caràcter oficial.

TÍTOL XIV. NORMES DE COMPETICIÓ
Art. 71.- Els jugadors/es participants en una competició, hauran de
presentar-se preparats/des per començar el partit quan siguin cridats
per la direcció de la competició.
Art. 72.- La direcció de la competició haurà de procurar que la
competició es desenvolupi d’acord amb l’horari establert, tenint en
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compte però que, per necessitats de joc, els partits podrien endarrerirse o avançar-se respecte a l’hora original.
Art. 73.- Existirà una tolerància de temps de 10 minuts, transcorreguts
els quals, es considerarà incompareixença.
Art. 74.- La incompareixença originarà:
a) La desqualificació del jugador/a o equip inscrit, si es tractés
d’una prova per eliminació.
b) En la prova per punts, una derrota de 21-0, 21-0 i 0 punts en
la classificació.
c) En les proves per punts, la segona incompareixença originarà la
desqualificació del jugador/a o equip inscrit, així com la pèrdua
dels punts aconseguits anteriorment de cara a la classificació
final.
Art. 75.- Es considerarà abandonament, quan un jugador/a o equip
inscrit es presenta a disputar el partit o l’encontre, i per causes
justificades de lesió o indisposició, renúncia a jugar-lo abans del
començament o en el transcurs del mateix.
Art. 76.- Si l’abandonament es produeix durant el partit, es considerarà
una derrota, i es comptarà la puntuació de la forma següent:
a) Si l’abandonament es produeix durant el primer set, es
comptabilitzarà en aquest joc la puntuació aconseguida pel
participant que es retira i s’atorgarà al seu contrincant la
puntuació que precisi per a adjudicar-se el joc, així com una
victòria per 21-0 en el segon set.
b) Si l’abandonament es produeix en el segon set, es
comptabilitzarà el resultat obtingut en el primer set i en el
segon, la puntuació aconseguida pel jugador/a que es retira, i
s’atorgarà a l’adversari la puntuació necessària per adjudicar-se
el set i el partit.
c) Si l’abandonament es produeix durant el tercer set, es
comptabilitzaran els resultats obtinguts en els dos primers sets
i en l’últim, la puntuació aconseguida pel jugador que es retira i
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s’atorgarà a l’adversari la puntuació necessària per adjudicar-se
aquest últim set.
Art. 77.- L’abandonament implicarà:
a) La desqualificació del jugador/a o equip participant quan es
tracti d’una competició per eliminació.
b) En les proves per punts, es considerarà una derrota i no
s’atorgarà cap punt al jugador/a o equip que abandona.
c) Per a tots el demés sistemes, es considerarà sempre com una
derrota, tant en les competicions individuals com per equips.
Art. 78.- Els delegats/des i jugadors/es podran presentar reclamacions
sobre possibles irregularitats que creguin que s’han esdevingut en el
desenvolupament d’una competició.
Art. 79.- Les reclamacions s’han de presentar per escrit al jutge–àrbitre
de la competició i durant el desenvolupament de la mateixa. També
podrà ser presentada una reclamació per escrit a la FECAB, una vegada
finalitzada la competició, dins del termini de 72 hores.
Art. 80.- Els jugadors/es hauran de presentar al jutge–àrbitre la llicència
federativa de la temporada corresponent, si així els hi fos requerit.
Art. 81.- Els jugadors/es hauran de presentar-se a la competició amb la
vestimenta, calçat i demés complements reglamentaris.
Art. 82.- Els jugadors/es es presentaran disposats a competir quan
siguin requerits per la direcció de la competició, no ultrapassant els
temps de tolerància contemplats en aquest Reglament.
Art. 83.- Els jugadors/es tenen el dret de conèixer l’horari de les
competicions en què participen, perquè d’aquesta manera puguin
organitzar els seus esclafaments i esbarjos durant el desenvolupament
d’una competició.
Art. 84.- Qualsevol delegat/da podrà dirigir-se al jutge–àrbitre d’una
manera respectuosa, sempre que necessiti fer-li alguna indicació sobre
incidències que es produeixin en el desenvolupament d’una competició.
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Art. 85.- El fet que un jugador/a afiliat/da a la FECAB no compleixi amb
el seus deures, comportarà la conseqüent sanció prevista per la
reglamentació a la FECAB.

TÍTOL XV. COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA
Art. 86.- El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, ha d’estar
format per un nombre de membres no inferior a tres ni superior a cinc
persones, d’acord amb els Estatuts de la FECAB. Els/les membres han
de ser elegits per la Junta Directiva.
Art. 87.- Aquest Comitè valorarà les diferents sancions que es puguin
produir durant tota la temporada, tant a nivell esportiu com econòmic.
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