CIRCULAR/TBCN/02/2013-2014
Data de publicació: 18 d’octubre

SISTEMA DE COMPETICIÓ 2013-2014
BENJAMINS / PREBENJAMINS / PB-INICIACIÓ

La competició de les tres categories s’estructura en tres fases:



Fase Inicial: Es juga fins Nadal i determina els equips classificats per al Campionat
de Barcelona i per a la Copa Barcelona.



Fase de Grups: Es juga fins als volts de Setmana Santa i determina tant pel
Campionat com per la Copa els equips que accedeixen a les fases finals.



Fase Final: Es determinen els guanyadors i la classificació final de cada competició.

Nota: Pel que fa referència a la present circular i a les categories de PB-Iniciació
Prebenjamí, a les quals els resultats s’expressen en punts/parts, allà on digui GF (gols a
favor) es comptabilitzen els punts/parts a favor i allà on digui GC (gols en contra) es
comptabilitzen els punts/parts en contra. No s’han de confondre amb els punts obtinguts
per partit guanyat o empatat i que estableixen la classificació dins d’una lliga segons el
Reglament General de Competició.

CATEGORIA: PREBENAJMÍ-INICIACIÓ
FASE INICIAL:



Hi ha un total de 59 equips inscrits, distribuïts en 11 grups (7 grups de 5 equips i 4
grups de 6 equips amb 2 equips que juguen sense classificar). Tots els equips juguen
la Fase Inicial en pauta de 6 segons el següent calendari:

JORNADA 1 ........... 29/09/13
JORNADA 2 ........... 06/10/13

AMB EL SUPORT DE:

JORNADA 3 ........... 13/10/13
JORNADA 4 ........... 20/10/13
JORNADA 5 ........... 27/10/13
TOTS SANTS ......... 03/11/13
JORNADA 6 ........... 10/11/13
JORNADA 7 ........... 17/11/13
JORNADA 8 ........... 24/11/13
JORNADA 9 ........... 01/12/13
CONSTITUCIÓ ....... 08/12/13
JORNADA 10 ......... 15/12/13

CAMPIONAT DE BARCELONA (Campionat TBCN)

FASE DE GRUPS:



Es classifiquen els onze primers (1ers) i els onze segons (2ons) classificats de cada
grup, amb els deu millors tercers (3ers) determinats segons els següents
coeficients:
•

1er coeficient (prevalent): El que surt de dividir els punt obtinguts i els partits
jugats.

•

2on coeficient (secundari): S’emprarà quan dos o mes equips empatin en 1er
coeficient i serà el que surti de dividir els gols a favor (GF) i els gols en contra
(GC).



Els 32 millors equips classificats es distribueixen en 4 grups de 8 equips cadascun.
El sorteig de grups es publicarà el 31 de desembre de 2013 i tindrà en compte els
caps de sèrie. Jugaran en pauta de 8 segons el següent calendari:

JORNADA 1 ......... 12/01/14
JORNADA 2 ......... 19/01/14
JORNADA 3 ......... 26/01/14
JORNADA 4 ......... 02/02/14

AMB EL SUPORT DE:

JORNADA 5 ......... 09/02/14
JORNADA 6 ......... 16/02/14
JORNADA 7 ......... 23/02/14
CARNESTOLTES ... 02/03/14
JORNADA 8 ......... 09/03/14
JORNADA 9 ......... 16/03/14
JORNADA 10 ....... 23/03/14
JORNADA 11 ....... 30/03/14
JORNADA 12 ....... 06/04/14
JORNADA 13 ....... 13/04/14
SETMANA SANTA . 20/04/14
JORNADA 14 ....... 27/04/14

FASE FINAL:



Els tres primers classificats de cadascun dels 4 grups de la fase anterior
participaran a la Trobada Final del Campionat TBCN en format de 12 equips el
cap de setmana de l’1 de Juny.



La resta, del quart al vuitè de cada grup, formaran 5 grups de 4 equips que
jugaran una lligueta per tal de determinar les posicions de la 13ena a la 32ena.



Els grups es formaran agrupant els quatre quarts classificats, els quatre cinquens i
així successivament. Es jugaran les lliguetes en pauta de 4 segons el calendari
següent:

JORNADA 1 ....... 11/05/14
JORNADA 2 ....... 18/05/14
JORNADA 3 ....... 25/05/14
JORNADA 4 ....... 01/06/14
JORNADA 5 ....... 08/06/14
JORNADA 6 ....... 15/06/14

AMB EL SUPORT DE:

COPA BARCELONA (Copa TBCN)



Accediran a aquesta competició la resta d’equips (27) que no participen al
Campionat de Barcelona.



Aquests 27 equips es distribueixen en 3 grups de 7 equips i 1 grup de 6 equips
(els equips Sense Classificar jugaran en els grups de 7 i no coincidiran en el mateix
grup). El sorteig de grups es publicarà el 31 de desembre de 2013. La fase de grups
es jugarà en pauta de 8 segons el següent calendari:

JORNADA 1 ......... 12/01/14
JORNADA 2 ......... 19/01/14
JORNADA 3 ......... 26/01/14
JORNADA 4 ......... 02/02/14
JORNADA 5 ......... 09/02/14
JORNADA 6 ......... 16/02/14
JORNADA 7 ......... 23/02/14
CARNESTOLTES ... 02/03/14
JORNADA 8 ......... 09/03/14
JORNADA 9 ......... 16/03/14
JORNADA 10 ....... 23/03/14
JORNADA 11 ....... 30/03/14
JORNADA 12 ....... 06/04/14
JORNADA 13 ....... 13/04/14
SETMANA SANTA . 20/04/14
JORNADA 14 ....... 27/04/14

FASE FINAL:



Els 16 millors equips determinats mitjançant els quatre primers classificats de
cada grup de la fase anterior, jugaran dues eliminatòries d’anada i tornada amb el
següent calendari:
1ª ELIMINATÒRIA ANADA ....... 11/05/14
1ª ELIMINATÒRIA TORNADA ... 18/05/14

AMB EL SUPORT DE:

2ª ELIMINATÒRIA ANADA ....... 01/06/14
2ª ELIMINATÒRIA TORNADA ... 08/06/14

 El sorteig de les eliminatòries es publicarà el 5 de maig de 2014 i tindrà en
compte els caps de sèrie. Aquests seran els que juguin el partit de tornada a la
seva pista.

 En cas d’existir empat a l’eliminatòria en acabar el partit de tornada, es jugarà
una pròrroga de 5 minuts sense gol d’or. En cas de persistir l’empat, es llençarà
una tanda de 5 faltes directes per cada equip (sense repetir jugador llançador). En
cas de persistir l’empat, es llençaran faltes directes una cada equip fins que es
desfaci l’empat (es podrà repetir llançador).

 Després d’aquestes dues eliminatòries quedaran 4 equips classificats que
participaran a la Trobada Final de la Copa TBCN el cap de setmana del 15 de
Juny.

CATEGORIA: PREBENAJMÍ I BENJAMÍ
FASE INICIAL:



PREBENJAMÍ: Hi ha un total de 107 equips inscrits, distribuïts en 19 grups (12
grups de 6 equips i 7 grups de 5 equips amb 1 equip que juga sense classificar).



BENJAMÍ: Hi ha un total de 102 equips inscrits, distribuïts en 18 grups (12 grups de
6 equips i 6 grups de 5 equips).



Ambdós categories juguen la Fase Inicial en pauta de 6 segons el següent calendari:

JORNADA 1 ........... 22/09/13
JORNADA 2 ........... 29/09/13
JORNADA 3 ........... 06/10/13

AMB EL SUPORT DE:

JORNADA 4 ........... 13/10/13
JORNADA 5 ........... 20/10/13
JORNADA 6 ........... 27/10/13
TOTS SANTS ......... 03/11/13
JORNADA 7 ........... 10/11/13
JORNADA 8 ........... 17/11/13
JORNADA 9 ........... 24/11/13
JORNADA 10 ......... 01/12/13



Un cop finalitzada aquesta fase es determinen els 64 millors equips de les dues
categories de la següents forma:



PREBENJAMÍ: Es classifiquen els 19 primers (1ers), els 19 segons (2ons) i els 19
tercers (3ers) classificats de cada grup, amb els 7 millors quarts (4rts).



BENJAMÍ: Es classifiquen els 18 primers (1ers), els 18 segons (2ons) i els 18
tercers (3ers) classificats de cada grup, amb els 10 millors quarts (4rts).



En totes dues categories, els millors quarts dels diferents grups es determinaran
segons els següents coeficients:
•

1er coeficient (prevalent): El que surti de dividir els punt obtinguts i els partits
jugats.

•

2on coeficient (secundari): S’emprarà quan dos o mes equips empatin en 1er
coeficient i serà el que surti de dividir els gols a favor (GF) i els gols en contra
(GC).



Els 64 equips així determinats en cada categoria jugaran una eliminatòria amb
partit d’anada i tornada segons els següent calendari:

ELIMINATÒRIA ANADA ....... 14/12/13
ELIMINATÒRIA TORNADA ... 15/12/13

AMB EL SUPORT DE:



El sorteig de les eliminatòries es publicarà el 3 de desembre de 2013 i tindrà en
compte els caps de sèrie. Aquests seran els que juguin la tornada a la seva pista. El
mateix sorteig ja assignarà els equips guanyadors als 4 grups del Campionat de
Barcelona.



En cas d’existir empat a l’eliminatòria en acabar el partit de tornada, es jugarà una
pròrroga de 5 minuts sense gol d’or. En cas de persistir l’empat, es llençarà una
tanda de 5 faltes directes per cada equip (sense repetir jugador llançador). En cas de
persistir l’empat, es llençaran faltes directes una cada equip fins que es desfaci
l’empat (es podrà repetir llançador).



D’aquesta eliminatòria es classificaran 32 equips per al Campionat de Barcelona.
La resta d’equips eliminats juntament amb els que no estaven classificats per
eliminatòries, (75 Prebenjamins i 70 Benjamins) disputaran la Copa de Barcelona de
la categoria corresponent.

CAMPIONAT DE BARCELONA (Campionat TBCN)

FASE DE GRUPS:



Els 32 millors equips de cada categoria classificats a les eliminatòries es distribuiran
en 4 grups de 8 equips. Jugaran en pauta de 8 segons el següent calendari:

JORNADA 1 ......... 12/01/14
JORNADA 2 ......... 19/01/14
JORNADA 3 ......... 26/01/14
JORNADA 4 ......... 02/02/14
JORNADA 5 ......... 09/02/14
JORNADA 6 ......... 16/02/14
JORNADA 7 ......... 23/02/14
CARNESTOLTES ... 02/03/14
JORNADA 8 ......... 09/03/14
JORNADA 9 ......... 16/03/14

AMB EL SUPORT DE:

JORNADA 10 ....... 23/03/14
JORNADA 11 ....... 30/03/14
JORNADA 12 ....... 06/04/14
JORNADA 13 ....... 13/04/14
SETMANA SANTA . 20/04/14
JORNADA 14 ....... 27/04/14

FASE FINAL:



PREBENJAMÍ: Els tres primers classificats de cadascun dels 4 grups de la fase
anterior juguen la Final del Campionat de Barcelona Prebenjamí en format de 12
equips el cap de setmana del 18 de maig.



BENJAMÍ: Els tres primers classificats de cadascun dels 4 grups de la fase
anterior jugaran la Final del Campionat de Barcelona Benjamí en format de 12
equips el cap de setmana del 25 de Maig.
•

Els cinc millors equips a la final es classificaran directament per al Campionat
de Catalunya Benjamí a disputar el cap de setmana del 8 de Juny, i el sisè
millor classificat a la final disputarà una fase prèvia d’accés al Campionat de
Catalunya Benjamí el cap de setmana de l’1 de Juny.



La resta, del quart al vuitè de cada grup, formaran 5 grups de 4 equips que
jugaran una lligueta per tal de determinar les posicions de la 13ena a la 32ena a
cada categoria.



Els grups es formaran agrupant els quatre quarts classificats, els quatre cinquens i
així successivament. Es jugaran les lliguetes en pauta de 4 segons el calendari
següent:

JORNADA 1 ....... 11/05/14
JORNADA 2 ....... 18/05/14
JORNADA 3 ....... 25/05/14
JORNADA 4 ....... 01/06/14

AMB EL SUPORT DE:

JORNADA 5 ....... 08/06/14
JORNADA 6 ....... 15/06/14

COPA BARCELONA (Copa TBCN)



PREBENJAMINS: La resta d’equips no classificats per les eliminatòries o que han
perdut aquestes (75 equips), es distribuiran en 5 grups de 8 equips i 5 grups de 7
equips (l’equip Sense Classificar jugarà en un grup de 8).



BENJAMINS: La resta d’equip, no classificats per les eliminatòries o que han perdut
aquestes (70 equips), es distribuiran en 7 grups de 8 equips i 2 grups de 7
equips.



El sorteig de grups es publicarà el 31 de desembre de 2013.



Jugaran en pauta de 8 segons el següent calendari:

JORNADA 1 ......... 12/01/14
JORNADA 2 ......... 19/01/14
JORNADA 3 ......... 26/01/14
JORNADA 4 ......... 02/02/14
JORNADA 5 ......... 09/02/14
JORNADA 6 ......... 16/02/14
JORNADA 7 ......... 23/02/14
CARNESTOLTES ... 02/03/14
JORNADA 8 ......... 09/03/14
JORNADA 9 ......... 16/03/14
JORNADA 10 ....... 23/03/14
JORNADA 11 ....... 30/03/14
JORNADA 12 ....... 06/04/14
JORNADA 13 ....... 13/04/14
SETMANA SANTA . 20/04/14
JORNADA 14 ....... 27/04/14

AMB EL SUPORT DE:



Un cop finalitzada aquesta fase es determinaran els 16 millors equips de les dues
categories de la següent forma:



PREBENJAMÍ: Es classifiquen els 10 primers (1ers) de cada grup i els 6 millors
segons (2ons).



BENJAMINS: Es classifiquen els 9 primers (1ers) de cada grup i els 7 millors
segons (2ons).



Els 6 millors segons de la categoria prebenjamí i els 7 millors segons a la categoria
benjamí es determinaran segons els següents coeficients:
•

1er coeficient (prevalent): El que surti de dividir els punt obtinguts i els partits
jugats.

•

2on coeficient (secundari): S’emprarà quan dos o mes equips empatin en 1er
coeficient i serà el que surti de dividir els gols a favor (GF) i els gols en contra
(GC).

FASE FINAL:



Els 16 millors equips determinats a la fase anterior jugaran dues eliminatòries
d’anada i tornada amb el següent calendari:

1ª ELIMINATÒRIA ANADA ....... 11/05/14
1ª ELIMINATÒRIA TORNADA ... 18/05/14

2ª ELIMINATÒRIA ANADA ....... 01/06/14
2ª ELIMINATÒRIA TORNADA ... 08/06/14



El sorteig de les eliminatòries que es publicarà el 5 de maig de 2014 tindrà en compte
els caps de sèrie i seran aquests els que juguin la tornada a la seva pista.

AMB EL SUPORT DE:



En cas d’existir empat a l’eliminatòria en acabar el partit de tornada, es jugarà una
pròrroga de 5 minuts sense gol d’or. En cas de persistir l’empat, es llençarà una
tanda de 5 faltes directes per cada equip (sense repetir jugador llançador). En cas de
persistir l’empat, es llençaran faltes directes una cada equip fins que es desfaci
l’empat (es podrà repetir llançador).



Després d’aquestes dues eliminatòries quedaran 4 equips que disputaran la Final a
4 el cap de setmana de l’1 de Juny.



La resta d’equips (59 Prebenjamins i 54 Benjamins) que no es classifiquin entre els
16 millors de la Fase de Grups de la Copa de Barcelona jugaran una última fase que
determinarà la classificació de la Copa de Barcelona Prebenjamí del 17è al 59è i
de la Copa de Barcelona Benjamí del 17è al 54è.



PREBENJAMÍ: es formaran 14 grups de 4 equips i 1 grup de 3 equips (inclourà
l’equip Sense Classificar).



BENJAMÍ: es formaran 12 grups de 4 equips i 2 grups de 3 equips.



Jugaran en pauta de 4 segons el calendari següent:

JORNADA 1 ....... 11/05/14
JORNADA 2 ....... 18/05/14
JORNADA 3 ....... 25/05/14
JORNADA 4 ....... 01/06/14
JORNADA 5 ....... 08/06/14
JORNADA 6 ....... 15/06/14

Per agrupar els equips en cada categoria en grups de 4, s’ordenaran segons els següents
criteris:

- 1er Criteri: Per la classificació dins de cadascun dels grups de la Fase de Grups de la
Copa Barcelona establerta segons el Reglament General de Competició.

AMB EL SUPORT DE:

- 2on Criteri: A igualtat de posició dins dels diferents grups de la Fase de Grups de la
Copa Barcelona, s’ordenaran els equips amb els millors coeficients segons l’ordre
següent:
•

1er coeficient (prevalent): El que surti de dividir els punt obtinguts i els
partits jugats.

•

2on coeficient (secundari): S’emprarà quan dos o mes equips empatin en
1er coeficient i serà el que surti de dividir els gols a favor (GF) i els gols
en contra (GC).



Un cop extreta la llista d’equips ordenats amb aquests criteris, s’agruparan
ordenadament i es formaran els grups.

Nota: El Comitè d’Hoquei Patins de la TBCN es reserva el dret de modificar aquest
sistema de competició en cas que es justifiqués per baixa d’equips o d’altres
circumstàncies no contemplades en el moment de publicar aquesta circular.

AMB EL SUPORT DE:

