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FASE ÚNICA







Sorteig : el sorteig s’efectuarà el dia 17 de juliol de 2019 a les 16,45 hores.
Participants : 16 equips.
Sistema de competició : es formarà 1 grup únic de 16 equips que jugaran pel
sistema lliga a doble volta.
Termini altes federatives:
El termini per a tramitar altes federatives per a jugadors provinents de baixes
federatives, tramitades durant la present temporada 2019/2020 (del mateix o d’un
altre club), serà el 31/01/2020.
El termini per a tramitar altes federatives per a nous jugadors que no hagin
tramitat llicència federativa durant la present temporada 2019/2020, serà el
20/04/2020.
Dates:
Mes

Octubre
Novembre
Desembre
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig

Dia
6
3
1
2
1
5
3

13
10

20
17
15
19
16
15
19
17

12
9
8
10

27
24
22
26
23
22
26
24

29

Classificacions: el primer classificat es proclamarà campió de Primera Catalana
Sènior Masculina.
Ascensos: ascendiran a Lliga Catalana Sènior Masculina els tres (3) primers equips
classificats de Primera Catalana Sènior Masculina.
Descensos: descendiran a Segona Catalana Sènior Masculina els quatre (4) darrers
equips classificats de Primera Catalana Sènior Masculina.

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 1ª Divisió Estatal Masculina a Lliga Catalana Sènior
Masculina i ascensos de Lliga Catalana Sènior Masculina a 1ª Divisió Estatal
Masculina) 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.
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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.
En relació als ascensos a Lliga Catalana Sènior Masculina i descensos a Segona
Catalana Sènior Masculina, s’haurà de tenir en compte l’establert a la norma 5
del Reglament de Partits i Competicions de la FCH:
No es permet la participació de dos o més equips homònims o que pertanyin al mateix
club, dins de la mateixa competició sènior, a no ser que aquesta competició sigui la
més baixa de les competicions sèniors, o sigui en un moment donat de la competició,
la única competició sènior existent.
En conseqüència, si un club té dos equips participants en competicions nacionals,
l'equip que militi en la competició inferior immediata no podrà optar per l'ascens,
encara que arribés a classificar-se per a això. Ocuparà el seu lloc l'equip que el
segueixi en la classificació general o el seu rival en cas d'eliminatòria.
Per idèntic motiu, si l'equip que pren part en la competició superior, per la seva
classificació obtinguda, hagués de descendir a la immediata inferior, en aquesta
darrera competició només hi podrà romandre un dels dos equips del club.

2

