LLIGA CATALANA
REDACCIÓ ACTUAL
8.3 Segona fase
Els equips que es classifiquin al Grup B, per evitar el descens, arrossegaran tots els punts
aconseguits a la primera fase de la competició de Divisió d’Honor, que comptaran per a la
classificació final. Només hauran d’enfrontar-se als equips procedents de l’altre grup.
Al grup A es juga una eliminatòria de quarts de final per decidir qui juga les semifinals per al
títol al grup A. El grup B es juga com fins ara per sistema lliga arrossegant els punts de la
primera fase.
Tant al grup A, com al grup B, els equips només podran alinear, a la segona fase, dos jugadors
que no hagin disputat cap partida durant la primera fase i a més caldrà que estiguin al plantell
dels 17 jugadors que formen part de l’equip de Divisió d’Honor de cada club.
La Comissió Esportiva de la Federació determinarà el local de joc a la segona fase de Divisió
d’Honor, per equilibrar el nombre de desplaçaments de tots els participants.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 8.3
8.3 Segona fase
Els equips que es classifiquin al Grup B, per evitar el descens, arrossegaran tots els punts
aconseguits a la primera fase de la competició de Divisió d’Honor, que comptaran per a la
classificació final. Només hauran d’enfrontar-se als equips procedents de l’altre grup.
Al grup A es juga una eliminatòria de quarts de final per decidir qui juga les semifinals per al
títol al grup A. No hi haurà descans en el grup que jugui pel títol i es jugarà els quarts de final a
doble volta. El grup B es juga com fins ara per sistema lliga arrossegant els punts de la primera
fase.
La semifinal i la final es jugaran en un mateix cap de setmana, dissabte i diumenge, en una seu
que serà itinerant. Aquestes rondes finals els equips hauran d’anar vestits amb un equipament
oficial, que determini cada club.
En cas que no estigui determinat pel reglament, la Comissió Esportiva de la Federació
determinarà els locals de joc.

REDACCIÓ ACTUAL
10.4 A les tres Divisions Catalanes, el sorteig serà públic. En el cas de la Segona Divisió la
distribució serà geogràfica i d’acord amb el que indica l’art. 10.1. A la Divisió d'Honor i
Primera Categoria no podran coincidir dos equips del mateix club en un mateix grup.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 10.4
10.4 A les tres Divisions Catalanes, el sorteig serà públic. En el cas de la Segona Divisió la
distribució serà geogràfica i d’acord amb el que indica l’art. 10.1. A la Divisió d'Honor i
Primera Categoria no podran coincidir dos equips del mateix club en un mateix grup. A la
Divisió d’Honor el sorteig es dirigirà perquè el clubs de les Delegacions que no siguin de
Barcelona disputin, a la primera fase, un partit més a casa que a fora. En cas que no fos possible
que tots els equips de les Delegacions de Girona, Tarragona i Lleida juguessin més rondes a
com a local que com a visitant, es faria sorteig entre ells, per determinar quin equips tindrà 4
rondes com a locals i 3 com a visitant.

REDACCIÓ ACTUAL
Secció 7. Presentació d’equips i inici de l’encontre
Article 11
11.11 Llistat de forces de Divisió d’Honor dels jugadors/res per a competicions d’equips.
Els clubs afiliats a la Federació Catalana amb un equip de Divisió d’Honor, per poder participar
en aquesta competició, a més del llistat d’ordre de forces hauran de presentar una segona relació
dels jugador son s’indicarà el nom dels 17 jugadors que conformaran el plantell del primer
equip, com a molt tard 7 dies naturals abans de l’inici de la primera ronda de la Lliga Catalana.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ÀRTICLE 11.11
11.11 Llistat de forces de Divisió d’Honor dels jugadors/res per a competicions d’equips.
Els clubs afiliats a la Federació Catalana amb un equip de Divisió d’Honor podran formar la
llista de 17 jugadors que conformaran el plantell del primer equip, a mesura que vagin jugant les
rondes de la lliga.

REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS

REDACCIÓ ACTUAL
Secció 5. Composició i alineació dels Equips
Article 5
5.3 Tindran condició de jugadors catalans (seleccionables), pel que fa a les alineacions de la
Lliga Catalana, els jugadors estrangers d’elo català inferior a 2000 punts. Tindran la condició
d’assimilats els jugadors que tinguin menys 2200 d'elo FIDE.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 5
Article 5
5.3 Tindran condició de jugadors catalans (seleccionables), pel que fa a les alineacions de la
Lliga Catalana, els jugadors estrangers d’elo català inferior a 2000 punts. Els jugadors
estrangers amb un màxim de 2200 punts d’Elo Fide també tindran la condició de jugadors
catalans (seleccionables), sempre i quan estiguin empadronats a Catalunya, o siguin
estudiants, en cas contrari tindran la condició de jugadors d’assimilats.

