BASES DE COMPETICIÓ ESPECÍFIQUES
2019 - 2020

INFANTIL FEMENÍ
NIVELL A

Primera fase

FORMA DE JOC

Els equips inscrits jugaran una lliga de tots contra tots, a doble volta
amb un total de 10 jornades. Les jornades 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i
18 s’anul·laran.

DATES

Inici el 29.09.19 i final el 15.12.19

NIVELLS B i C

Primera fase

FORMA DE JOC

Els equips inscrits repartits en 3 grups, jugaran una lliga de tots
contra tots a doble volta amb un total de 10 jornades

DATES

Inici el 29.09.19 i final el 15.12.19

TOTS ELS NIVELLS
FASE FINAL – FORMA DE JOC

NIVELL A

Fase final
La Representació Territorial en data 2 de desembre de 2019
comunicarà als clubs la proposta de nivell, a la qual es podran
presentar reclamacions fins el dia 5 de desembre, inclòs. El dia 18
de desembre es comunicarà la composició definitiva dels equips
que participaran en cada nivell.

Fase final

FASE FINAL – FORMA DE JOC

La jugaran 8 equips. Aquests equips jugaran una lliga de tots contra
tots amb un total de 14 jornades.

FASE FINAL – DATES

Inici el 12.01.20 i final el 10.05.20

CLASSIFICACIÓ A FINAL A
QUATRE

Els quatre primers classificats jugaran la final a quatre.

NIVELL A

Final a quatre

FINAL A QUATRE – FORMA DE
JOC

Es jugarà d’acord amb la normativa aprovada a la Junta General
Ordinària del dia 5 de juliol de 2019.

FINAL A QUATRE – DATES

Es jugarà el cap de setmana del 23 ó 24 de maig de 2020.

NIVELL B

Fase final

FASE FINAL – FORMA DE JOC

La jugaran 10 equips. Aquests equips jugaran una lliga de tots
contra tots amb un total de 18 jornades.

FASE FINAL – DATES

Inici el 12.01.20 i final el 24.05.20

NIVELL C

Fase final

FASE FINAL – FORMA DE JOC

La jugaran 9/10 equips. Aquests equips jugaran una lliga de tots
contra tots amb un total de 18 jornades.

FASE FINAL – DATES

Inici el 12.01.20 i final el 24.05.20
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ALTRES
CAMPIÓ TERRITORIAL

El primer classificat de la final a quatre en el nivell A, i el primer
classificats dels nivells B i C, seran els campions territorials.

CAMPIONAT DE CATALUNYA

Hi participarà el campió del nivell A.

ARBITRATGES

AJORNAMENTS DE PARTITS

La Federació designarà un àrbitre. La tasca d’anotador i de
cronometrador seran efectuades per un membre de cada club, i
en cas d’absència d’un d’ells ho podran fer dos del mateix club.
- En els grups de 8 equips els partits corresponents a les primeres 11
jornades han d’estar celebrats abans del 12 d’abril de 2020. Els
corresponents a les jornades 12 i 13 hauran d’estar jugats abans de
l’inici de la següent jornada.
- En els grups de 10 equips els partits corresponents a les primeres 15
jornades han d’estar celebrats abans del 3 de maig de 2020. Els
corresponents a les jornades 16 i 17 hauran d’estar jugats abans de
l’inici de la següent jornada.
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