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 CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ FEMENÍ NIVELL 1  

 

PRIMERA FASE 

 

 Sorteig: s’efectuarà el dia 28 de setembre de 2016 a les 17,50 hores. 
 

 Participants : 6 equips. 
 

 Sistema de competició : es formarà 1 grup únic de 6 equips que jugaran pel 
sistema de lliga a doble volta. 

 

 Dates :    
 

Mes  Dia 

 

Octubre    16 22 30 

Novembre  6 13 20 27  

Desembre  4  18   

Gener   15 22   

 

 Classificacions : els 4 primers classificats (4 equips) es classificaran per a la fase 
final TOP “4”. 

           

FASE FINAL TOP “4” 

 

 Participants : els 4 equips classificats de la 1a fase de la competició. 
 

 Sistema de competició : es jugaran 2 eliminatòries de semifinals entre els 4 
equips classificats, en règim de concentració de cap de setmana i en una sola seu. 
La distribució de les eliminatòries de semifinals serà la següent: 

 
Semifinals: dissabte 04/02/2017 
 
 Eliminatòria “A”: 1r classificat 2a fase contra 4rt classificat 2a fase. 
 Eliminatòria “B”: 2n classificat 2a fase contra 3r classificat 2a fase. 
 

Tercer i quart lloc i final: diumenge 05/02/2017 
 

 Tercer i quart lloc: perdedor eliminatòria “A” contra perdedor eliminatòria “B” 
 Final: guanyador eliminatòria “A” contra guanyador eliminatòria “B”  

 
NOTA: les despeses d’arbitratges, delegat federatiu, etc., aniran a càrrec del club 
organitzador de la fase final. Els clubs organitzadors podran escollir l’horari del partit 
on intervingui el seu equip, excepte la jornada de diumenge, on es jugarà en primer 
lloc el partit pel tercer i quart lloc i desprès la final. 
 

 Classificacions : el guanyador de la final es proclamarà campió del Campionat de 
Catalunya Aleví Femení Nivell I. 
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