FEDERACIÓ CAT ALAN A D ’ESCACS
DELEGACIÓ DE GIRONA
Annex Circular GIR 17/2016

PLAY-OFF DE LA LLIGA CATALANA
DELEGACIÓ DE GIRONA
EN ELS GRUPS QUE HI HA DOS GRUPS DE VUIT EQUIPS
(Segona Provincial i Tercera Provincial).
Un cop acabada la fase Regular (7 jornades) la decisió dels llocs definitius en la
Categoria (del Campió Provincial fins al 16è classificat) es defineix de la següent
manera:

VUITENA RONDA:
La jornada immediatament posterior (quan els altres grups de 10 equips, juguen la
vuitena ronda), es juga:
Per lloc del 1r al 4rt::
El campió d’un grup contra el segon de l’altre grup. Al local del campió del grup.
Pel lloc del 5è al 8è:
El tercer d’un grup contra el quart de l’altre grup. Al local del tercer del grup.
Pel lloc del 9è al 12è:
El cinquè d’un grup contra el sisè de l’altre grup. Al local del cinquè del grup.
Pel lloc del 13è al 16è:
El setè d’un grup contra el vuitè de l’altre grup. Al local del setè.
Si hi ha vacants es consideren els darrers de cada grup. El setè guanya al vacant.
Si hi ha vacants als dos grups, es juga al local del setè que hagi fet més punts (faran
doble volta, si hi ha vacants de tots dos grups).

NOVENA RONDA:
La darrera jornada (quan els altres grups de 10 equips juguen la novena ronda)
Pel primer i segon de la categoria: Els guanyadors dels encontres de l'1 al 4, al local del
que hagi quedat primer si passa un primer i un segon. Si passen els dos que s’han
classificat al mateix lloc, al local del que hagi fet millor promig en la fase regular.
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Pel tercer i quart de la categoria: Els perdedors dels encontres de l'1 al 4, al local del
que hagi quedat primer si passa un primer i un segon. Si passen els dos que s’han
classificat al mateix lloc, al local del que hagi fet millor promig en la fase regular.
Pel cinquè i sisè. Igual que pel primer i segon.
Etc.
En cas de que hi hagi hagut dues vacants, per la decisió del 13è i 14è lloc, tornaran a
jugar els dos setens, ara a l’altre camp. Computarà la suma dels dos encontres per
sistema olímpic. I si encara empaten, per l’holandès.

D’aquesta manera queda confeccionada la llista del 1er al 16è de cada categoria.

Girona desembre 2016.
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