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Les eliminatòries pels Campionats de Catalunya
Després del sorteig de la 3ª fase (12/03/09), els equips classificats
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
Donat que aquest sorteig pot haver trencat amb la pauta normal de joc
de la 2ª fase anterior, tots els equips implicats 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.
Tots els partits d’aquestes eliminatòries s’hauran de celebrar dins la
respectiva jornada oficial del cap de setmana; en cap cas es podran
ajornar o endarrerir per tal de poder mantenir la uniformitat en el
sistema de joc.
Com que les dues eliminatòries es jugaran a doble partit, el primer
encontre de cadascuna sempre tindrà lloc a la pista de l’equip amb el
número més alt obtingut al sorteig.

Si un cop finalitzat el segon partit el resultat fos d’eliminatòria
empatada (sense guanyador), es jugarà una pròrroga de 5 minuts amb
gol d’or. Si acabada la pròrroga persisteix l’empat, es farà una sèrie de
5 penals en què cada llançament del penal el realitzarà un jugador
diferent. Si acabada aquesta sèrie de penals persisteix l’empat, hi haurà
una segona sèrie de penals en la qual es llençarà un penal per equip.
El primer que falli serà el perdedor de l’eliminatòria. En aquesta segona
sèrie podrà llençar cada penal el mateix jugador.
Tant pel Catalunya “A” com pel Catalunya “B”, els equips que resultin
eliminats de les eliminatòries jugaran una lliga en grups de 4 equips
(Copa Generalitat), repartits per proximitat geogràfica, amb les següents
sis jornades de joc:
Abril:
Maig:
Juny:

26
10 – 17 – 24 – 31
7

La distribució dels grups es confirmarà el dilluns 20 d’abril. En cas
que algun d’aquest equips renunciés a participar en aquesta
competició, els clubs afectats hauran de presentar un escrit de
renúncia a la Federació Catalana de Patinatge abans del dilluns 20
d’abril, a les 14:00 hores.
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