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CIRCULAR NÚM. 23 

 

COMPETICIONS DISPUTADES EN DUES FASES 

 

De conformitat amb l’establert al Pla General d’Actuació aprovat en l’Assemblea 

General Ordinària de data 30/06/21, aquesta temporada es disputen en dues fases les 

següents competicions: Segona Catalana grup 1 (subgrups A i B), Segona Catalana 

grup 7 (subgrups A i B), Segona Catalana grup 8 (subgrups A i B) i Preferent Femení 

grup 1 (subgrups A i B). 

 

A la finalització de la Primera Fase de la competició, els equips quedaran agrupats en 

nous subgrups d’acord segons la classificació obtinguda, i d’acord amb el següent 

esquema: 

 

Grup de 24 equips (Segona Catalana G-1) 
Subgrup ascens 

1r classificat subgrup 1a   

2n classificat subgrup 1a   

3r classificat subgrup 1a   

1r classificat subgrup 1b   

2n classificat subgrup 1b   

3r classificat subgrup 1b   

 

Subgrup permanència 1      Subgrup permanència 2 

4t classificat subgrup 1a  7è classificat subgrup 1a 

11è classificat subgrup 1a   9è classificat subgrup 1a  

7èclassificat subgrup 1b  4t classificat subgrup 1b 

9è classificat subgrup 1b  11è  classificat subgrup 1b 

 

Subgrup permanència 3      Subgrup permanència 4 

5è classificat subgrup 1a  6è classificat subgrup 1a 

10è classificat subgrup 1a   8è classificat subgrup 1a  

12è classificat subgrup 1b  5t classificat subgrup 1b 

6è classificat subgrup 1b  10è  classificat subgrup 1b 

8è classificat subgrup 1b  12è classificat subgrup 1a 

 

Grup de 23 equips (Segona Catalana G-8) 
Subgrup ascens 

1r classificat subgrup 8a   

2n classificat subgrup 8a   

3r classificat subgrup 8a   

1r classificat subgrup 8b   

2n classificat subgrup 8b   

3r classificat subgrup 8b   
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Subgrup permanència 1      Subgrup permanència 2 

4t classificat subgrup 8a  7è classificat subgrup 8a 

11è classificat subgrup 8a   9è classificat subgrup 8a  

7èclassificat subgrup 8b  4t classificat subgrup 8b 

9è classificat subgrup 8b  11è  classificat subgrup 8b 

 

Subgrup permanència 3      Subgrup permanència 4 

5è classificat subgrup 8a  6è classificat subgrup 8a 

10è classificat subgrup 8a   8è classificat subgrup 8a  

6è classificat subgrup 8b  5t classificat subgrup 8b 

8è classificat subgrup 8b  10è  classificat subgrup 8b 

  12è classificat subgrup 8a 

 

Grups de 22 equips (Segona Catalana G-7 i Preferent Femení G-1) 
Subgrup ascens 

1r classificat subgrup 1/7a   

2n classificat subgrup 1/7a   

3r classificat subgrup 1/7a   

1r classificat subgrup 1/7b   

2n classificat subgrup 1/7b   

3r classificat subgrup 1/7b   

 

Subgrup permanència 1      Subgrup permanència 2 

4t classificat subgrup 1/7a  7è classificat subgrup 1/7a 

11è classificat subgrup 1/7a   9è classificat subgrup 1/7a  

7èclassificat subgrup 1/7b  4t classificat subgrup 1/7b 

9è classificat subgrup 1/7b  11è classificat subgrup 1/7b 

 

Subgrup permanència 3      Subgrup permanència 4 

5è classificat subgrup 1/7a  6è classificat subgrup 1/7a 

10è classificat subgrup 1/7a   8è classificat subgrup 1/7a  

6è classificat subgrup 1/7b  5t classificat subgrup 1/7b 

8è classificat subgrup 1/7b  10è classificat subgrup 1/7b 

 

 

 

En totes les competicions en dues fases, els equips iniciaran la segona fase amb 

zero punts, no afegint-se, per tant, els punts obtinguts en la primera fase. 

 

La segona fase s’iniciarà el cap de setmana del 26 i 27 de març, excepte causa de 

força major. 

 

A la finalització de la Segona fase, es produiran el següents efectes classificatoris: 
 

SEGONA CATALANA 

- Ascendiran a Primera Catalana el primer i segon classificat de cada subgrup d’ascens. 

- Descendiran a Tercera Catalana els classificats en les posicions quarta (subgrups de 4 

equips), i quarta i cinquena (subgrups de cinc equips) de cadascun dels subgrups de 

permanència. 
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PREFERENT FEMENÍ 

- Ascendirà a Primera nacional femenina el campió del grup d’ascens 

- Descendiran a Primera divisió els classificats en la quarta posició dels subgrups de 

permanència. 

 

A més, cal tenir en compte les següents disposicions reglamentàries: 

 

▪ La inscripció de nous/ves jugadors/es es podrà dur a terme abans dels 4 últims 

partits de cadascuna de les fases de la competició, de conformitat amb l’article 

216.1.b) del Reglament General. 

▪ No es poden inscriure jugadors/res que hagin participat en 4 o més partits en 

un altre equip del mateix grup, encara que hagi estat en un subgrup diferent. 

▪ Els cicles d’amonestacions, en el cas de la competició de Segona Catalana, no 

es reinicien amb la Segona fase, sinó que continuen amb les amonestacions 

obtingudes en la Primera fase. 

 

La qual cosa es comunica per al vostre coneixement i als efectes adients. 

 

 

 

 

 

Oriol Camacho i Martí 

SECRETARI GENERAL 
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