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 PRIMERA CATALANA INFANTIL MASCULINA 

 

PRIMERA FASE 

 

 Sorteig: el sorteig es realitzarà el dia 27 de setembre de 2016 a les 18,20 hores. 
 

 Participants : 16 equips. 
 

 Sistema de competició : es formarà 1 grup únic de 16 equips que jugaran pel 
sistema de lliga a doble volta. 

 

 Dates :    
 

Mes  Dia 

 

Octubre   9 16 23  

Novembre  6 13 20 27  

Desembre  4  18   

Gener    15 22 29 

Febrer  5 12 19 26  

Març  5 12 19 26  

Abril  2 9  23 30 

Maig  7 14 21 28  

Juny  4 11    

 

 Classificacions : els 4 primers classificats es classificaran per a la fase final de la 
competició (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 17/06/2017 
 
 Eliminatòria “A”: 1r classificat 1a fase contra 4rt classificat 1a fase. 
 Eliminatòria “B”: 2n classificat 1a fase contra 3r classificat 1a fase. 
 

     Tercer i quart lloc i final: diumenge 18/06/2017 
 

 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. 
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 Classificacions : el guanyador de la final es proclamarà campió de la Primera 
Catalana Infantil Masculina. 

 
Participació de jugadors procedents del “cup addicional”: els jugadors de 
categoria aleví que es vulguin alinear amb equips del mateix club, que participin amb 2 
equips a la Primera Catalana Infantil Masculina, amb autorització per a jugar a 
categoria superior, només ho podran fer en un (1) sol equip. Les autoritzacions per a 
jugar a categoria superior, seran especifiques per un (1) sol equip del mateix club 
(l’equip que el club sol·liciti l’autorització) i mai podran ser alineats, com a jugadors de 
categoria inferior, amb l’altre equip del mateix club que participi a la Primera Catalana 
Infantil Masculina. 
 
Els jugadors infantils de 1r any procedents d’altre/es equip/s del mateix club i d’una 
competició de rang diferent, només es podran alinear amb un (1) sol equip i mai ho 
podran fer en dos (2) equips que juguin a la Primera Catalana Infantil Masculina. Així 
mateix, pels clubs que tinguin dos (2) equips jugant a la Primera Catalana Infantil 
Masculina, els jugadors infantils de 1r any només podran jugar amb l’equip que hagin 
tramitat la seva llicència i mai ho podran fer amb l’altre equip que juga en aquesta 
competició.  
 
Drets esportius adquirits per a la temporada 2017-2018: els 4 millors equips 
linealment classificats de la temporada 2016-2017 que s’inscriguin a la Primera 
Catalana Infantil Masculina de la temporada 2017-2018, assoliran els drets esportius 
de participació directe a la 1a fase, sense necessitat de disputar ni la fase prèvia ni la 
fase classificatòria d’aquesta competició.  
 
S’entendrà com els 4 millors equips linealment classificats de la temporada 2016-2017, 
atenent als següent criteris d’ordre de classificació: 
 

 primer, els equips de Lliga Catalana Infantil Masculina (classificació lineal del 1r 
al 16è classificat). 

 
 segon, els equips de Primera Catalana Infantil Masculina (classificació lineal 

del 17è al 32è classificat). 
 

 tercer, la resta d’equips de 2a Catalana Infantil Masculina i equips de nova 
creació (a partir del 33è classificat). 
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