Temporada 2020/21
CIRCULAR NÚM. 44
ALINEACIÓ DE FUTBOLISTES DE SEGONA CATALANA
La no celebració de competició oficial amb efectes classificatoris d’ascensos i descensos a la
categoria de Segona Catalana i la condició de voluntarietat de la participació en el torneig de
la categoria genera una situació no prevista per la reglamentació vigent, tota vegada que un
seguit de clubs i per tant futbolistes adscrits inicialment a la categoria de Segona Catalana no
participaran en aquesta competició.
Per l’indicat, és necessària una regulació específica de les condicions d’alineació dels
futbolistes inscrits inicialment a Segona Catalana, a d’altres competicions territorials, per tal
que no es produeixi una alteració en les que haurien de ser les condicions normals de disputa
de les mateixes.
En conseqüència, la Comissió Executiva de l’FCF, en la seva reunió de dia 16/03/21, ha
establert al respecte les següents disposicions:
-

-

Els futbolistes inscrits en l’equip de Segona Catalana d’un club podran alinear-se en
equips dependents del mateix club que militin a les categories de Tercera o Quarta
Catalanes en un nombre màxim de tres per partit, sense comptar els porters.
Es consideren futbolistes inscrits a Segona Catalana tant els que figurin així en el
moment del partit com els que hagin tingut llicència en l’equip de Segona Catalana en
algun moment de la temporada.
En el cas que l’equip de Segona Catalana participi en el torneig voluntari de l’FCF, els
futbolistes de més de 23 anys que hagin intervingut amb l’equip de Segona Catalana
en 5 o més partits ja no podran alinear-se per cap equip amateur de categoria inferior
del club.

Per altra banda, cal recordar als clubs la disposició continguda a l’article 125.1 del Reglament
General, segons la qual si un futbolista que ha intervingut en partits oficials del seu club
s’inscriu per un altre en la mateixa temporada, i hi actua, no podran alinear-se pel d’origen fins
a la següent temporada, i sempre hauran d’haver transcorregut un mínim de 6 mesos des de
la cancel·lació de la primera llicència.
La qual cosa es comunica per al vostre coneixement i als efectes adients.
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