TORNEIG DE BÀSQUET PER ADULTS
- City league TEMPORADA 2019 / 20
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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 prémer 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.
També hi trobareu, a la pantalla principal el Programa d’activitats que es pot
descarregar en pdf, on hi trobareu la informació referent al Comitè de Competició: les
Normes de disciplina esportiva (Règim sancionador del CET i Normes de competició i
disciplina esportiva) 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.
Sistema de competició: El sistema de competició s’estableix amb:

-

EQUIPS INSCRITS: 8
Fase prèvia: grup únic dels 8 equips a doble volta, anada i tornada, de 14
jornades.

-

Fase Final o Playoff de cloenda: primera part en una fase de grups segons
classificació a la Fase Prèvia, dos grups de 4 equips a doble volta, anada i
tornada, de 6 jornades. Segona part, en funció de la classificació en aquests
grups, es realitzarà un quadre d’encreuaments de quarts de final, semi final a
doble partit i finals. Hi haurà quadre per l’or i quadre pels 5è-8è lloc.

-

Festa del Bàsquet CET i City League: entre les dues fases, diumenge 8 de
març, es realitzarà una jornada amb un partit All Stars amb jugadors
representants dels equips participants i un equip convidat d’una altra lliga de
lleure d’adults del territori.

Data inici de la competició: diumenge, 6 d’octubre de 2019
Data finalització: 7 de juny de 2020
Jornades de recuperació de la Fase Prèvia:
- 22/12/2019
- 01/03/2020
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En període de vacances de Nadal si hi ha acord entre els equips també es poden fixar
dates per recuperar partits. 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 i amb la confirmació per part de l’organització.
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: 005
Data: 30/10/2019
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