
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÈ CATALÀ D’HOQUEI PATINS 
Nota informativa 7 / 12-02-2009 

 
 
 
 

Temporada 2008/2009 
LA 3ª FASE DE LA COMPETICIÓ 

Categories: Aleví – Infantil – Juvenil – Júnior 
 
 

A partir del resultat del sorteig de la 2ª fase pel Catalunya “A” i “B”, i 
de la composició dels grups per a cada categoria, la distribució dels 
equips per a la 3ª fase es farà seguint el següents criteris: 
 
Categoria ALEVÍ 
 

1. CATALUNYA “A” – Fase d’eliminatòries 
Hi ha 11 grups ?  Passen a la fase d’eliminatòries 32 equips: 
els 2 primers de cada grup i els 10 millors 3ers dels 11 grups. 
 

2. CATALUNYA “B” – Fase d’eliminatòries 
Hi ha 11 grups ?  Passen a la fase d’eliminatòries 32 equips: 
els 2 primers de cada grup i els 10 millors 3ers dels 11 grups. 
 

3. CATALUNYA  “A” – Equips no classificats per eliminatòries 
29 equips ?  Aquests seran repartits en 4 grups de 6 equips i 
1 grup de 5 equips. Lligueta de 10 jornades.  
 

4. CATALUNYA “B” – Equips no classificats per eliminatòries 
28 equips ?  Aquests seran repartits en 3 grups de 6 equips i 
2 grups de 5 equips. Lligueta de 10 jornades. 
 
 



Categoria INFANTIL  
 

1. CATALUNYA “A” – Fase d’eliminatòries 
Hi ha 9 grups ?  Passen a la fase d’eliminatòries 32 equips: 
els 3 primers de cada grup y els 5 millors 4rts dels 9 grups. 
 

2. CATALUNYA “B” – Fase d’eliminatòries 
Hi ha 8 grups ?  Passen a la fase d’eliminatòries 32 equips: 
els 4 primers de cada grup. 
 

3. CATALUNYA “A” – Equips no classificats per eliminatòries 
Hi ha 21 equips ?  Aquests seran repartits en 1 grup de 6 
equips i 3 grups de 5 equips. Lligueta de 10 jornades. 
 

4. CATALUNYA “B” – Equips no classificats per eliminatòries 
Hi ha 12 equips ?  Aquests seran repartits en 2 grups de 6 
equips. Lligueta de 10 jornades. 

 
 
Categoria JUVENIL 
 

1. CATALUNYA “A” – Fase d’eliminatòries 
Hi ha 8 grups ?  Passen a la fase d’eliminatòries 32 equips: 
els 4 primers de cada grup. 
 

2. CATALUNYA “B” – Fase d’eliminatòries  
Hi ha 7 grups (amb un total de 33 equips) ?  Passen a la fase 
d’eliminatòries 32 equips. L’únic equip no classificat (el pitjor 
últim) s’afegirà a la lligueta del Catalunya “A” d’equips no 
classificats per eliminatòries.  
 

3. CATALUNYA “A” – Equips no classificats per eliminatòries 
Hi ha 14 equips (13+1) ?  Aquests seran repartits en 2 grups 
de 5 equips i 1 grup de 4 equips. Lligueta de 10 jornades.  
 

4. CATALUNYA “B” – Equips no classificats per eliminatòries 
Sense competició. 
 
 

Categoria JÚNIOR  
 

1. CATALUNYA “A” – Fase d’eliminatòries 



Hi ha 6 grups (amb un total de 33 equips) ?  Passen a la fase 
d’eliminatòries 32 equips. L’únic equip no classificat (el pitjor 
últim) s’afegirà a la fase eliminatòries del Catalunya “B”. 
 

2. CATALUNYA “B” – Fase eliminatòries  
Hi ha 27 equips (26+1) ?  Passen tots a la següent fase 
d’eliminatòries.  
 

3. CATALUNYA “A” – Equips no classificats per eliminatòries 
Sense competició. 
 

4. CATALUNYA “B” – Equips no classificats per eliminatòries 
Sense competició. 
 
 

Per tal de definir els millors equips que es classifiquen segons la 
quantitat de grups, es tindran en compte els següents coeficients: 

 
1) El que surti de dividir els punts obtinguts i els partits jugats 
2) El que surti de dividir el gols marcats i els gols rebuts 
 

Tant pel Catalunya “A” com pel Catalunya “B”, els equips classificats 
per a la 3ª fase jugaran 2 eliminatòries a doble partit (anada i 
tornada) amb les següents dates de joc: 
 

Eliminatòria 1: Anada, 22 de març – Tornada, 29 de març 
Eliminatòria 2: Anada, 5 d’abril – Tornada, 19 d’abril 
 

La distribució dels equips es farà seguint el quadre adjunt de 32 
equips. La ubicació de cada equip es farà per sorteig pur, però 
tenint en compte la posició de grup obtinguda a la 2ª fase.  
 
Tant pel Catalunya “A” com pel Catalunya “B”, els equips no 
classificats jugaran una lliga en grups de 6 equips, repartits per 
proximitat geogràfica, amb les següents jornades de joc (10): 
 
 Març:  22 – 29 
 Abril:  5 – 19 – 26 (12 d’abril: descans Setmana Santa) 
 Maig:  10 – 17 – 24 – 31 
 Juny:  7  

 
 



El sorteig de les eliminatòries 
(classificatòries pel Campionats de Catalunya) 
 
Es farà el dia 12 de març (dijous) del 2009, a partir de les 19:00 
hores, a la seu de Barcelona de la Federació Catalana de Patinatge 
(c/ Mallorca, 253, 1er). Serà un sorteig pur, manual i obert (públic) 
per tothom que assisteixi a l’acte. 
 
El sorteig es durà a terme d’acord amb les classificacions 
obtingudes dels partits jugats fins el diumenge 8 de març (últim dia 
hàbil per a jugar encontres de la 2ª fase ajornats o suspesos). 
 
En cas que algun equip qualificat per les eliminatòries renunciés a 
participar, la seva plaça quedarà vacant (sense opció de repesca 
per un altre equip). Els escrits de renúncia hauran de presentar-se 
a la Federació Catalana de Patinatge abans del dilluns 9 de març, 
a les 14:00 hores.  
 
Donat que aquest sorteig és pur i pot trencar amb la pauta normal 
de joc de la 2ª fase, tots els equips implicats, després de la 
celebració de l’esmenat sorteig, tindran fins el dia 16 de març 
(dilluns) a les 14:00 hores per a confirmar dia i hora de joc dels 
partits jugats com a locals, sense càrrec (taxa), als equips visitants i 
a la Federació Catalana de Patinatge.  
 
 
El sorteig de la lliga 
(classificatòria per la Copa Federació)  
 
D’acord amb la quantitat de conjunts classificats per aquesta lliga, el 
mateix dia 12 de març la Federació Catalana de Patinatge farà una 
distribució equilibrada en grups de 6 equips, per proximitat 
geogràfica i tenint en compte si són del Catalunya “A” o del “B”.  
 
En cas que algun d’aquest equips renunciés a participar en aquesta 
competició, el clubs afectats hauran de presentar un escrit de 
renúncia a la Federació Catalana de Patinatge fins abans del 
dilluns 9 de març, a les 14:00 hores. 
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