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10ª LLIGA COMITÈ JUVENIL DE LA FCG 2022 
ANEXE AL REGLAMENT 

 

GRUPS FASE REGULAR 
Es formaran tres grups anomenats A, B i C. La confecció d’aquests grups i el camp on es jugarà serà mitjançant 
sorteig sent indiferent la zona geogràfica dels clubs. Per a l'edició 2022 els grups estaran formats per 2 de 4 
equips i 1 de 3 equips 
Un cop creats els grups se sortejaran les posicions de cada equip al seu respectiu grup per conèixer els 
enfrontaments.  
Dins aquests grups cada equip s'enfrontarà a cadascun dels equips del seu grup en un únic enfrontament. Si 
un club presenta 2 equips a la Lliga aquests equips jugaran en grups diferents . 
  
PLAY-OFFS I FASE FINAL 
Finalitzada la fase regular, es realitzaran uns Play-Offs entre els 6 equips més ben classificats (2 primers 
classificats de cada grup). Els enfrontaments seran els següents (veure quadre adjunt): 
Els 2 equips 1r classificats dels grups amb millor puntuació en finalitzar la Fase Regular passaran directament 
a semifinals. La resta dels equips, el 1r classificat grup amb 3r millor resultat i els 2n classificats de cada grup, 
jugaran els Play-Off. 
La millor puntuació que es tindrà en compte serà: 

1-    El percentatge de victòries de matxos a la fase regular (Ex.: un equip juga 3 metxes i guanya 2, el 
percentatge de victòries és del 66%). 

2-    En cas d'empat es tindrà en compte el percentatge de victòries dels partits jugats als diferents matxos 
a la fase regular (Ex.: un equip juga 24 partits i guanya 18 partits, el percentatge de victòries és del 
75%). 

3-    Si persisteix l'empat, per sorteig. 
El quadre dels Play-Off i Fase Final quedarà com segueix: 
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Fins al dia 30 d'octubre Dissabte día 5 novembre Diumenge día 6 novembre
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PLAY-OFFS i FASE FINAL LLIGA DEL COMITÈ JUVENIL 2022

PLAY - OFFS SEMIFINALS FINAL


