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Informació general de la competició:
Per la consulta de calendaris com a usuaris heu d’entrar a l’aplicació, al menú
principal Grups, clicar la vostra competició i donar al botó Imprimir calendari. En
aquest calendari hi consten les dades dels coordinadors del equips participants així
com el color de la samarreta.
A la web del Consell Esportiu del Tarragonès www.cetarragones.cat, a l’apartat de
ESPORT PER ADULTS hi podreu consultar la informació referent a la competició,
normatives, calendaris, circulars, actes de Comitè de Competició, i en breu resultats i
classificacions.
El Consell Esportiu posa a la vostra disposició un model d’al·legacions del Comitè de
Competició i del Comitè d’Apel·lació que cal fer servir per a qualsevol escrit que
vulgueu presentar.
Els canvis de partits s’han de tramitar també a través de l’aplicació segons el Protocol
tramitació de canvis competicions d’adults, publicat a la nostra pàgina web.
Acreditació del jugador:
La llicència de cada participant ha de ser amb el format d'impressió amb un full.
Puntualment i, si no porten el full, amb un smartphone poden connectar-se i mostrar
a l'àrbitre les acreditacions.
Si no presenten la llicència, poden aportar puntualment DNI/NIE o PASSAPORT (si
presenten un altre document que no sigui DNI/NIE o PASSAPORT, no implica que el
partit sigui vàlid o no, en aquest cas serà el Comitè de Competició qui ho determinarà,
aquest document ha de ser amb fotografia). En cap cas si una persona no porta cap
tipus de document identificatiu NO POT JUGAR.
MOLT IMPORTANT: En cas de lesió és imprescindible que l’àrbitre ho faci
constar en acta.
Sistema de competició: El sistema de competició s’estableix amb:

-

-

EQUIPS INSCRITS: 20
Fase prèvia – lligar regular: grup únic de 20 equips a una volta de 19
jornades.
Inici: 19/10/2019
Final: 18/04/2020
Fase final o Torneig de Copa- previsió (en funció de la participació dels
equips): sistema d’eliminacions i repesques. Durant 5 jornades.
9/05/2020
16/05/2020

23/05/2020
30/05/2020
6/06/2020
Data inici de competició: 19/10/2019
Data final: 6/06/2018
Jornades de recuperació de la fase prèvia:
- 23/11/2019 (solament a Riu Clar i Sant Salvador)
- 22/02/2020
- 25/04/2020
En període de vacances de Nadal i de Setmana Santa, si hi ha acord entre els equips,
també es poden fixar dates. Si els equips es posen d’acord els partits també es poden
recuperar entre setmana. En els dos casos segons la normativa de canvis vigent a la
normativa 2019-20.
Com amb la resta de normativa aplicable, l’organització revisarà cada jornada les actes
per al bon funcionament de la competició.
L’organització es reserva el dret de modificar el sistema de competició d’alguna de les
fases si ho considera oportú, i es comunicarà degudament als participants.
Número de sortida: 007
Data: 14/10/2019

