FEDERACIÓ CATALANA
D’HANDBOL
Registre Sortida número: 617-2
Data: 9 d’abril de 2018

LLIGA CATALANA MÀSTERS MASCULINA
PRIMERA FASE


Sorteig: el sorteig es realitzarà el dia 2 d’octubre de 2017 a les 18,30 hores.



Participants : 24 equips.



Sistema de competició : es formaran 3 grups de 8 equips que jugaran pel sistema
lliga a doble volta.



Dates :
Mes
Octubre
Novembre
Desembre
Gener
Febrer
Març
Abril



Dia

5
3

19
17
14

4
4

22
26
28
25
25

11
8

Classificacions: es classificaran per a la 2a fase de la competició els 2 primers
classificats de cada grup (6 equips), juntament amb els 2 millors tercers classificats
(2 equips), fent un total de 8 equips.
FASE FINAL



Participants : els 8 equips classificats de la 1a fase de la competició.



Sistema de competició : es jugarà pel sistema d’eliminatòries entre els 8 equips
participants amb un sol sorteig de quarts de final, semifinal i final. S’establirà una
classificació lineal entre els 8 equips classificats de la següent forma:

(1): millor primer classificat.
(2): 2n millor primer classificat.
(3): 3r millor primer classificat.
(4): millor segon classificat.
(5): 2n millor segon classificat.
(6): 3r millor segon classificat.
(7): millor tercer classificat.
(8): 2n millor tercer classificat.
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Quarts de final: 22/04/18 i 06/05/18

L’ordre d’aparellaments serà el següent.
Eliminatòria Q-1: (8) contra (1)
Eliminatòria Q-2: (5) contra (4)
Eliminatòria Q-3: (6) contra (3)
Eliminatòria Q-4: (7) contra (2)
Els partits de tornada es jugaran al camp dels equips anomenats en segon lloc.


Semifinals: 13/05/18 i 27/05/18

Seran “caps de sèrie” els 2 equips classificats que hagin estat millor classificats lineals
a la 1a fase de la competició, que jugaran els partits de tornada com a locals
El sorteig s’efectuarà el dia 7/05/2018 a les 18,10 hores a la FCH.


Final: 3/06/18 o 10/06/18 en una seu a concretar.



Classificacions : el guanyador de la final es proclamarà campió de la Lliga Catalana
Màsters Masculina.
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