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 LLIGA CATALANA SÈNIOR FEMENINA 

 

FASE ÚNICA    

 

 Sorteig : el sorteig s’efectuarà el dia 17 de juliol de 2018 a les 17,00 hores. 
 

 Participants : 14 equips.  
 

 Sistema de competició : es formarà 1 grup únic de 14 equips que jugaran pel 
sistema lliga a doble volta. 

 

 Dates:  
setembre: 30                                     octubre: 7, 14, 21, 28   
novembre: 4, 11, 18 i 25                   desembre: 2, 9, 16 i 23      
gener: 20 i 27                                    febrer: 3, 10, 17 i 24   
març: 3, 10, 17, 24 i 31                     abril: 7 i 14               

   

 

Termini altes federatives:  
 
El termini per a tramitar altes federatives per a jugadores provinents de baixes 
federatives, tramitades durant la present temporada 2018/2019 (del mateix o d’un altre 
club), serà el 31/01/2019. 
 
El termini per a tramitar altes federatives per a noves jugadores que no hagin tramitat 
llicència federativa durant la present temporada 2018/2019, serà el 11/03/2019.  

 

Classificacions: el primer classificat es proclamarà campió de la Lliga Catalana Sènior 
Femenina.  
 
Descendiran a Primera Catalana Sènior Femenina els tres (3)  darrers classificats de la 
Lliga Catalana Sènior Femenina. 
 
En relació als descensos d’aquesta competició, s’haurà de tenir en compte l’establert a 
la norma 183 del Reglament de Partits i Competicions de la FCH:  
 
S’haurà de comptar amb els corriments de l'escala dels equips de superior i inferior 
categoria (descensos de Divisió d’Honor Plata Femenina a Lliga Catalana Sènior 
Femenina i ascensos de Lliga Catalana Sènior Femenina a Divisió d’Honor Plata 
Femenina) d'acord amb les següents normes:  
 
a) els equips que d'acord amb la normativa de la competició assoleixin l'ascens a la 
categoria superior no perdran mai el dret a l'ascens.  
 
 
 



 

 

b) donat el cas que un equip descendeixi de categoria ocuparà la plaça de l'equip 
classificat en últim lloc dels que no descendeixin per normativa (mai afectarà, doncs, els 
equips que hagin ascendit). c) en el cas que un equip pugi de categoria, ocuparà la seva 
plaça el primer classificat dels equips que havien descendit. 
 
Nota: els equips que determini la R.F.E.B.M. disputaran la Fase d’Ascens a la competició 
Divisió d’Honor Plata Femenina. 
 
Segons l’acordat a la darrera AGO 2015 de la RFEBM, no podran participar a la fase 
d’ascens del Campionat Estatal de Primera Estatal Femenina, l’equip o equips que 
tinguin un (1) equip homònim del mateix club a la Divisió d’Honor Plata Femenina. En el 
seu lloc hi participaria l’equip que el segueixi linealment a la classificació final de la Lliga 
Catalana Sènior Femenina. 


