
 
ASSOCIACIÓ DE QUIDDITCH DE CATALUNYA 
DEPARTAMENT DE COMPETICIÓ 
Dossier de candidatures Copa Catalunya 2018-19 
 

 
Introducció  

L’AQC presenta aquest dossier de candidatures per a la Va edició de la Copa de Catalunya                
de Quidditch de l’AQC, la qual tindrà lloc en aquesta temporada esportiva 2018-19. La Copa               
Catalunya és el torneig anual d’equips de quidditch organitzat per l’Associació de Quidditch             
de Catalunya amb el qual es proclama l’equip de quidditch campió de Catalunya de la               
temporada. A la mateixa vegada, el campió s’assegura una plaça a la Copa d’Europa de               
Quidditch de la mateixa temporada, organitzada per la Federació Europea de Quidditch. 
 

Organització d’una candidatura 
Una candidatura pot ser organitzada i entregada a l’AQC per part de: 

● Un club o equip de quidditch inscrit a l’AQC. 
● Una persona associada a l’AQC.  
● Una autoritat nacional o regional de quidditch. 
● Una associació o entitat en col·laboració amb una o vàries de les anteriors. 

 
Calendari de les candidatures 

L’entrega d’una candidatura està subjecta als següents terminis: 
● Les candidatures poden ser presentades a l’AQC entre el 23 d’agost i el 6 de               

setembre de 2018 i seran valorades i votades per la Junta Directiva de l’AQC. 
● L’anunci de la candidatura guanyadora es farà públic el 8 de setembre. 
● Haurà d’haver-hi un mínim de 6 setmanes de marge entre l’anunci i la celebració de               

la Copa Catalunya per facilitar la seva correcta preparació. 
● Com a conseqüència, les candidatures han de presentar una data per a la celebració              

de la Copa Catalunya entre els caps de setmana del 27 d’octubre i el 15 de                
desembre de 2018, excloent-hi tant el cap de setmana del dissabte 17 de novembre,              
en el qual tindrà lloc el Dia de les seleccions catalanes, com el següent. 
 

Informació general 
Tota candidatura està subjecta als següents requisits i regles generals: 

● El correu de contacte entre l’equip organitzador d’una candidatura i l’AQC serà            
sempre el correu electrònic aqcatalunya@gmail.com. 

● Tota candidatura ha de ser presentada a l’AQC a través del correu electrònic             
aqcatalunya@gmail.com d’acord amb el calendari esmentat.  

● El document amb el qual un equip organitzador presenta una candidatura ha            
d’incloure el nom d’aquest així com dels seus col·laboradors, la seva informació de             
contacte, informació rellevant en quant a assistència mèdica i transport i les            
característiques i la disponibilitat de la instal·lació esportiva on es pretén celebrar el             
torneig, així com fotografies d’aquesta. 
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● Tota instal·lació esportiva que presenti una candidatura ha de complir amb el            
respectiu reglament de la IQA pel que fa al terreny, mida del camp i tota la resta. 

● Tota candidatura ha d’incloure un mínim d’un camp legalment jugable, tot i que             
l’espai per a dos camps és recomanable. 

● El torneig serà celebrat en un sol dia concret.  
● Tot equip organitzador ha de comprometre's per escrit a col·laborar amb l’AQC en la              

planificació del torneig pel que fa a tot l’equipament de joc, la marcació del camp, el                
voluntariat i tota la resta. 

● Les candidatures podran ser subvencionades per l’AQC d’acord amb els          
pressupostos de la temporada esportiva. 

● Es tindrà especialment en compte les facilitats que s’atorguin a l’arbitratge del torneig             
de cara a poder nomenar el nombre mínim de membres de l’equip arbitral, ja sigui en                
termes de cobertura d’àpats, allotjament o altres. 

● Qualsevol altra informació rellevant haurà de ser inclosa en una candidatura. 
 
La Junta Directiva de l’AQC es reserva el dret de rebutjar qualsevol candidatura que no               
compleixi amb aquests requisits. Per a qualsevol dubte respecte a aquest document i la              
planificació de la Copa Catalunya 2018-19, si us plau contacte amb la Junta Directiva a               
través del correu electrònic aqcatalunya@gmail.com.  
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