
25 de juliol de 2009 
 
 

JUGADORS  PER  MODALITATS  ( Categories / Mitjanes ) 
 
 
El llistat de jugadors de cada modalitat es composa : 
 
• TEMPORADA. : Temporades en les que s’ha participat en la modalitat. 
 

• ENTITAT :  Club al que s’ha representat d’acord amb l’última llicencia renovada. 
 

• Nº Llc. : Número Llicencia jugador. 
 

• JUGADORS : Jugadors que han renovat la llicencia federativa en les 
temporades 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 
2007/2008 i 2008/2009. 

 

• CATEGORIA : Es la categoria per la temporada 2009 / 2010 d’acord amb les 
mitjanes registrades a F.C.B. fins el 15 de juliol de 2009. 

 

• MITJANA : 
 

Temporada 2002-03 : Hi figura la mitjana mes alta de les dues darreres 
temporades, consecutives o alternes des de la temporada 1998/1999 a la 
2002/2003, de les modalitats en que s’ha participat. Si la mitjana està en blanc, el 
jugador encara no ha participat en cap prova de la categoria indicada. 

 

Temporades 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 : Hi figura 
la mitjana mes alta de la temporada de les modalitats en que s’ha participat. Si 
la mitjana està en blanc, el jugador encara no ha participat en cap prova de la 
categoria indicada. 

 
• TEMP =  ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) : NÚM. de temporades esportives que l’hi resten al 

jugador per confirmar la mitjana de la categoria. 
 
• OBSERVACIONS : S’indica la prova on s’ha aconseguit la mitjana mes alta de la 

temporada i mitjanes de proves en que ha participat.  
 

• El color blau indica la mitjana per pujar de categoria i la prova on s’ha aconseguit. 
El color vermell indica la mitjana per baixar de categoria o pèrdua d’una 
temporada per confirmar la mitjana de la categoria 

 
Es recorda que : 
 

 Les mitjanes de campionats socials de jugadors sense llicencia federativa 
no son acceptades per la F.C.B. així com els canvis de categoria que puguin 
comportar. 
 
 El jugador que en les últimes 5 temporades no ha participat en cap 
campionat ( social, open o regional ) que donen dret a validar la mitjana, baixa 
automàticament a categoria inferior a la que ostenta. 
 Les Lligues i proves de ranking nacional ( Jocs de Serie i Tres Bandes ) 
serveixen per validar o pujar de categoria, mai per baixar a categoria inferior o 
perdre número de temporada esportiva. 
 
 El primer classificat, excepte de 2a. categoria, de proves Regionals i Opens 
pugen automàticament a categoria superior per la propera temporada esportiva en 
cas de no aconseguir-ho per mitjana. 
 
 Els jugadors de 1a.categoria que hagin aconseguit ésser Campió ó 
Sotscampió en Campionats de Catalunya, Espanya ó d’Europa no perdran la 
categoria. 
 


