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CIRCULAR/05/2013-2014 

Data de publicació: 6 de novembre  
 

 

SISTEMA CLASSIFICATORI I D’ACCÉS A LA 2ª FASE 

ALEVINS – INFANTILS – JUVENILS – JÚNIORS 

 

 

A partir de les classificacions obtingudes a l’acabament de la lligueta de la 1ª fase 

(fase preliminar) abans de les vacances de Nadal, el sistema d’accés a la 2ª fase 

(fase principal) es realitzarà en funció dels criteris següents:  

 

 

1. CATEGORIA: ALEVÍ 

1ª Fase:  

 Hi ha un total de 131 equips inscrits distribuïts en 24 grups de promoció (11 

grups de 6 equips i 13 grups de 5 equips).  

Accés a la 2ª Fase: 

 Els 24 primers i els 24 segons de cada grup, amb els 16 millors tercers de 

tots els grups de promoció, disputaran les 32 eliminatòries a doble partit els 

caps de setmana del 8 de desembre (anada) i del 15 de desembre (tornada).  

Campionat de Catalunya  (CCAT) 

 Els 32 equips guanyadors de les eliminatòries es distribuiran en 4 grups de 

preferent de 8 equips cadascun per jugar la 2ª Fase.  

 Accediran a la fase final del Campionat de Catalunya el primer i el segon 

classificats de cada grup.  

Copa Federació (CFED) 

 Participaran en aquesta competició la resta d’equips no integrats en els grups 

de preferent.  

 Aquests 99 equips es distribuiran en 8 grups de 8 equips i 5 grups de 7 

equips per jugar la 2ª Fase. 

 

 

2. CATEGORIA: INFANTIL  

1ª Fase:  

 Hi ha un total de 104 equips inscrits distribuïts en 18 grups de promoció (14 

grups de 6 equips i 4 grups de 5 equips).  

Accés a la 2ª Fase: 

 Es classifiquen directament per a la competició preferent (CCAT) de la 2ª fase 

els 18 primers classificats de cada grup de promoció.  
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 Els 18 segons classificats de cada grup de promoció i els 10 millors tercers 

de tots els grups disputaran les 14 eliminatòries a doble partit durant els 

caps de setmana del 8 de desembre (anada) i del 15 de desembre (tornada).  

Campionat de Catalunya  (CCAT) 

 Els 14 equips guanyadors de les eliminatòries i els 18 primers classificats es 

distribuiran en 4 grups de preferent de 8 equips cadascun per jugar la 2ª 

Fase.  

 Accediran a la fase final del Campionat de Catalunya el primer i segon 

classificats de cada grup.  

Copa Federació (CFED) 

 Participaran en aquesta competició la resta d’equips no integrats en els grups 

de preferent.  

 Aquests 72 equips es distribuiran en 9 grups de 8 per jugar la 2ª Fase.  

 

 

3. CATEGORIA: JUVENIL  

1ª Fase:  

 Hi ha un total de 82 equips inscrits distribuïts en un grup principal (A) de 8 

equips i 13 grups de promoció (9 grups de 6 equips i 4 grups de 5 equips).  

Accés a la 2ª Fase:  

 Es classifiquen directament per a la competició preferent (CCAT) de la 2ª Fase 

els sis primers (1er a 6è) del grup A i els 13 primers classificats de cada 

grup de promoció.  

 El setè i vuitè del grup A, amb els 13 segons classificats de cada grup de 

promoció i els 11 millors tercers de tots els grups, disputaran les 13 

eliminatòries a doble partit els caps de setmana del 15 de desembre (anada) 

i del 22 de desembre (tornada).  

Campionat de Catalunya (CCAT)  

 Els 13 equips guanyadors de les eliminatòries, amb els 13 primers 

classificats de cada grup de promoció i els 6 primers (1er a 6è) del grup A, 

es distribuiran en 4 grups de preferent de 8 equips cadascun per jugar la 2ª 

Fase.  

 Accediran a la fase final del Campionat de Catalunya el primer i segon 

classificats de cada grup.  

Copa Federació (CFED)  

 Participaran en aquesta competició la resta d’equips no integrats en els grups 

de preferent.  

 Aquests 50 equips es distribuiran en 1 grup de 8 equips i 6 grups de 7 per 

equips jugar la 2ª Fase.  

 

 



 
 
 

 
 

 

 
 
AMB EL SUPORT DE: 
 
 

4. CATEGORIA: JÚNIOR  

1ª Fase:  

 Hi ha un total de 44 equips inscrits distribuïts en un grup principal (A) 

format per 8 equips i 7 grups de promoció (3 grups de 6 equips, 2 grups de 5 

equips i 2 grups de 4 equips).  

Accés a la 2ª Fase:  

 Es classifiquen directament per a la competició preferent (CCAT) de la 2ª fase 

els sis primers (1er a 6è) classificats del grup A.  

 El setè i vuitè del grup A, amb els 7 primers i els 7 segons classificats de 

cada grup de promoció, i els 4 millors tercers dels grups C, D, F, G i H, 

disputaran les 10 eliminatòries a doble partit els caps de setmana del 15 de 

desembre (anada) i del 22 de desembre (tornada).  

Campionat de Catalunya (CCAT)  

 Els 10 equips guanyadors de les eliminatòries i els 6 primers classificats 

(1er a 6è) del grup A es distribuiran en 2 grups de preferent de 8 equips 

cadascun per jugar la 2ª Fase.  

 Accediran a la fase final del Campionat de Catalunya els 4 primers (1er a 4rt) 

classificats de cada grup.  

Copa Federació (CFED)  

 Participaran en aquesta competició la resta d’equips no integrats en els grups 

de preferent.  

 Aquests 28 equips es distribuiran en 4 grups de 7 equips cadascun per jugar 

la 2ª Fase.  

 

 

5. CONSIDERACIONS GENERALS: 

 

5.1   Normativa aplicable a les 3 últimes jornades de la 1ª Fase 

 Segons dicta el Reglament General de Competicions vigent: Els partits de les 3 

últimes jornades de cada fase no es poden ajornar (posposar) però sí avançar-

se amb la conformitat del clubs implicats i corresponent acceptació per part del 

CCHP. Així mateix, cap partit ajornat amb anterioritat a les 3 últimes jornades 

podrà jugar-se o interferir dins el període reservat a aquestes darreres jornades 

de la competició o fase. 

 Aquesta normativa és aplicable a tots els partits de qualsevol dels grups 

de promoció de categoria aleví, infantil, juvenil o júnior corresponent a les 

jornades i dates de joc següents:  

 

Jornada 8ª (antepenúltima):  partits del 15 al 17 de novembre 

Jornada 9ª (penúltima):  partits del 22 al 24 de novembre 

Jornada 10ª (última):   partits del 29 a 1 de desembre 
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 La mateixa norma és aplicable també a tots els partits de categoria juvenil i 

júnior dels grups A o principals corresponents a les jornades i dates de joc:  

 

Jornada 12ª (antepenúltima):  partits del 22 al 24 de novembre  

Jornada 13ª (penúltima):   partits del 29 al 1 de desembre  

Jornada 14ª (última):   partits del 6 al 8 de desembre 

 

 

5.2   Normativa aplicable a les eliminatòries a doble partit 

 Per tal de definir els millors equips classificats per a jugar la fase següent 

segons la quantitat de grups existent a cada competició, es tindrà en compte el 

següent criteri de quocients obtinguts de:  

 

1er)  El que resulti de dividir els punts obtinguts i els partits jugats  

2on)  El que resulti de dividir els gols marcats (gols a favor ó GF) i els 

 gols encaixats (gols en contra ó GC)  

 

 Pel què fa a l’ordre de joc dels partits de l’eliminatòria, el primer encontre 

sempre es disputarà a la pista de l’equip classificat amb inferior posició o menor 

quocient.  

 

Exemple 1: en una eliminatòria entre un tercer i un quart classificat, el partit 

d’anada es jugaria a casa del quart  

Exemple 2: en una eliminatòria entre dos tercers, el partit d’anada es 

jugaria a casa de l’equip amb menor quocient  

 

 La publicació de la graella de partits amb els encreuaments de cada 

eliminatòria per a les 4 categories es farà durant la setmana del 25 novembre, 

tot just abans de disputar-se durant el cap de setmana la desena i última 

jornada de tots els grups de promoció que han disputat la 1ª fase. 

 

 La confirmació dels equips que s’enfrontaran a cada eliminatòria així com l’ 

ordre de joc dels dos partits eliminatoris es confirmarà a partir del dilluns 2 de 

desembre (alevins i infantils) o del dilluns 9 de desembre (juvenils i júniors). El  

 

 Tots els partits eliminatoris es crearan i s’activaran a l’eCompetició amb 

data de diumenge a les 00.00 hores corresponent als dos caps de setmana 

fixats per disputar l’anada i la tornada de cada eliminatòria, segons categoria, i 

amb l’ordre de joc que figuri a la graella de partits i encreuaments publicada 

amb la confirmació d’equips.  

 

 La data i hora de joc de cada partit eliminatori serà fixada per l’equip local 

per mitjà d’ajornament a l’aplicatiu amb el qual l’equip local comunicarà a 

l’equip visitant la data i hora de joc del partit que li correspon jugar a casa i el 

visitant confirmarà que en resta assabentat acceptant sol·licitud d’ajornament 

rebuda (i mateix procediment d’ajornament a l’aplicatiu per confirmar la data i 

hora de la tornada a la pista de l’equip rival). 
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 L’equip guanyador de l’eliminatòria serà aquell que, havent jugat els dos 

encontres (anada i tornada), aconsegueixi el major nombre de gols en total.  

 

 Si finalitzat el segon partit (tornada) els dos equips han aconseguit el mateix 

nombre de gols (eliminatòria empatada), es jugarà una pròrroga de 5 

minuts  sense gol d’or.  

 

 Si acabada la pròrroga persisteix l’empat, es realitzarà una primera sèrie de 5 

faltes directes en què cada llançament serà efectuat per un jugador diferent. 

Si acabada aquesta primera tanda de faltes es manté l’empat, es realitzarà una 

segona sèrie de faltes directes, que podrà realitzar un mateix jugador cada 

vegada, fins aconseguir desempatar l’eliminatòria. 

 

 

5.3   2ª Fase: grups de preferent (CCAT) i grups de copa (CFED) 

 Qualsevol baixa o retirada o petició d’alta d’un nou conjunt per a la 2ª 

Fase s’haurà de notificar formalment per correu electrònic adreçat a la STC (h-

patins@fecapa.cat) no més tard del diumenge 8 de desembre a les 23.59 hores.  

Qualsevol notificació de retirada rebuda més tard d’aquesta data i hora serà 

considerada “fora de termini” i se’n farà trasllat al Comitè de Competició per tal 

que resolgui segons normativa o reglament vigents.  

 

 Tant per a les competicions de preferent (Campionat de Catalunya) com per a 

les de no preferent (Copa Federació), els equips disputaran una lligueta de 14 

jornades i grups amb pauta de 8 equips i amb la distribució indicada més 

amunt per a cada categoria i competició.  

 

 Els grups i calendaris de la 2ª Fase per a les 4 categories s’activaran a 

l’eCompetició abans de Nadal (grups de preferent) i de Cap d’Any (grups de 

copa), moment a partir del qual els clubs podran gestionar a l’aplicatiu tots els 

canvis, ajornaments automàtics, permutes i/o ajustos que els siguin necessaris.  

 

 El calendari per jornades i dates previst per a les competicions i grups de 

preferent (CCAT) de les 4 categories és el següent: 

 

Jornada 1ª   05/01/14  

Jornada 2ª   12/01/14  

Jornada 3ª   19/01/14  

Jornada 4ª   26/01/14  

Jornada 5ª   02/02/14  

Jornada 6ª   09/02/14  

Jornada 7ª  16/02/14  

Jornada 8ª   23/02/14 

Carnestoltes  02/03/14 (DESCANS)  
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Jornada 9ª   09/03/14  

Jornada 10ª   16/03/14  

Jornada 11ª   23/03/14  

Jornada 12ª   30/03/14  

Jornada 13ª  06/04/14  

Jornada 14ª  13/04/14  

 

 El calendari per jornades i dates previst per a les competicions i grups de 

copa  (CFED) de les 4 categories és el següent: 

 

Jornada 1ª   12/01/14  

Jornada 2ª   19/01/14  

Jornada 3ª   26/01/14  

Jornada 4ª   02/02/14  

Jornada 5ª   09/02/14  

Jornada 6ª   16/02/14  

Jornada 7ª   23/02/14  

Carnestoltes  02/03/14 (DESCANS)  

Jornada 8ª   09/03/14  

Jornada 9ª   16/03/14  

Jornada 10ª   23/03/14  

Jornada 11ª   30/03/14  

Jornada 12ª   06/04/14  

Jornada 13ª   13/04/14  

Setmana Santa 20/04/14 (DESCANS)  

Jornada 14ª   27/04/14  

 

 Les dates de celebració dels Campionats de Catalunya d’hoquei base de la 

present temporada són, per categories: 

 

CCAT ALEVÍ  25, 26 i 27 d’abril de 2014    

CCAT INFANTIL  2, 3 i 4 de maig de 2014 

CCAT JUVENIL 25, 26 i 27 d’abril de 2014    

CCAT JÚNIOR  2, 3 i 4 de maig de 2014 

 

 

 

 

 Les dates de celebració dels CCAT ALEVí i JUVENIL han estat modificades respecte a les publicades 

a les BASES DE COMPETICIÓ 2013/14 per causa del canvi de dates de celebració dels Campionats 

d’Espanya d’ambdues categories comunicat per la RFEP a la seva circular del 29/10/13. 


