FEDERACIÓ CATALANA
D’HANDBOL
Registre Sortida núm.: 622-2
Data: 11 de desembre de 2017

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ MASCULÍ-MIXT NIVELL I
PRIMERA FASE


Sorteig: s’efectuarà el dia 28 de setembre de 2017 a les 18,50 hores.



Participants : 32 equips, de les demarcacions de Barcelona, Tarragona,
Catalunya Central i Girona,
Sistema de competició : es formarà 6 grups de 5 o 6 equips cadascú que jugaran
pel sistema de lliga a doble. Assignació d’equips de les demarcacions de
Barcelona, Tarragona i Catalunya Central per sorteig pur i classificació lineal
temporada 2016/2017 i 6 equips de la demarcació de Girona assignats al grup A.





Dates :
Mes

Octubre
Novembre
Desembre
Gener


Dia

5
3

12
14

19
17
21

22
26

29

Classificacions :

Els dos (2) primers classificats de cadascú dels grups, fent un total de dotze (12)
equips, es classificaran per a jugar la 2a fase de la competició.


Els equips no classificats per a disputar la Segona Fase de la competició, inclosos
els equips no classificats del grup A, fent un total de 20 equips, participaran en la
Copa Catalana Aleví Masculí-mixt, Nivell I
SEGONA FASE



Sorteig: s’efectuarà el dia 22 de gener de 2017 a les 18,00 hores.



Participants : els dotze equips descrits a l’apartat de Classificacions de la 1a fase.



Sistema de competició : es formarà dos grups amb els 12 equips classificats de
la 1ª Fase que jugaran pel sistema de lliga a doble volta, pel sorteig es tindran en
compte el següents criteris:

- S’establirà una classificació lineal entre tots els equips classificats i s’assignarà els
equips als dos grups de competició per sorteig, intentant no ubicar en el mateix grup,
equips que hagin jugat entre ells a la 1a Fase.
- A cada grup de competició hi haurà tres primers equips classificats de la 1a Fase i
tres segons equips classificats de la 1a Fase.
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Classificacions : es classificaran pel TOP-4, els quatre equips millor classificats
de la Segona Fase.



Dates :
Mes

Febrer
Març
Abril

Dia

4
4

11
8

18
18
15

25
25
22

FASE FINAL (TOP-4)
FASE FINAL TOP “4”
Semifinals: dissabte 05/05/2018
 Eliminatòria “A”: 1r classificat grup “A” 2a fase contra 2n classificat grup “B” 2a
fase.
 Eliminatòria “B”: 1r classificat grup “B” 2a fase contra 2n classificat grup “A” 2a
fase.
Tercer i quart lloc i final: diumenge 06/05/2018
 Tercer i quart lloc: perdedors de les eliminatòries de semifinals.
 Final: guanyadors de les eliminatòries de semifinals.
NOTA: als partits de la Fase Final TOP “4” 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 Masculí-Mixt Nivell I.
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