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NORMES GENERALS 

Serà obligatòria la presentació de llicències per jugar les fases. 

D’acord amb el que es va aprovar en la darrera Junta General, al considerar aquestes fases 

dins la competició oficial de la temporada, la no presentació serà sancionada segons el 

Reglament Esportiu i Disciplinari de l’FCBQ. 

L’equip que no es presenti, participarà tota la competició en l’últim nivell. 

Un equip no podrà jugar en la segona fase amb un equip que ja hagués jugat en la primera 

fase, així mateix en la segona fase no podran jugar entre ells equips del mateix club. 

 

PRIMERA FASE 

Hi participaran un total de 24 equips, en 8 grups de 3 equips en cadascun d’ells. 

L’ordre dels equips, es farà segons classificació de la temporada anterior. 

El dia de joc serà, dissabte 14 de setembre (ANDORRA). 

 

SEGONA FASE 

El dia de joc serà, el diumenge 22 de setembre (CALAF). 

Els equips de la primera fase, que quedin primers de cadascun dels grups, assoliran plaça pel 

grup 1 per aquesta temporada i ja no jugaran la segona fase. 

Els equips de la primera fase, que quedin últims de cadascun dels grups, assoliran plaça pel 

grup 2 per aquesta temporada i ja no jugaran la segona fase. 

La resta d’equips, jugaran la segona fase. Seran ordenats de la manera següent: 

1- Partits guanyats. 

2- Diferència entre els punts a favor i els punts en contra. 

3- En cas d’empat, seran ordenats segons classificació de la temporada anterior. 

Aquesta fase es jugarà en dos grups. 

 

CADET MASCULÍ 

Grup A Grup B 

A B 

C D 

E F 

G H 

 

    

G211 A-G G221 B-H 

G212 C-E G222 D-F 

G213 Guanyador A-G - Perdedor D-F G223 Guanyador B-H - Perdedor C-E 

G214 Perdedor A-G - Guanyador D-F G224 Perdedor B-H - Guanyador C-E 

 

Els guanyadors de G213-G214-G223-G224, assoliran plaça pel grup 1 per aquesta temporada. 

Els perdedors, assoliran plaça pel grup 2 per aquesta temporada. 

 

FASES PRÈVIES CADET MASCULÍ 19-20 


