
 

                                                                      

 

 

       

Nota informativa grups amb Play Off 
 
Benvolguts, 
 
Com haureu comprovat en els calendaris definitius, els vostres equips han quedat enquadrats en 
grups amb Play Off. En aquest document us explicarem quin és el format de la competició. 
 

 El calendari d’aquests grups és d’una volta + Play Off a doble partit.  
 Els emparellaments es crearan segons la classificació obtinguda.  
 El partit de tornada es disputarà al camp del millor classificat.  
 La final d’aquest Play Off es disputarà el dia de les finals del CEEB. 

 
Grups de 10 equips: 
 
Els encreuaments seran 1er-8é, 2n-7è, 3er-6è, 4rt-5è. 
Les dates seran: 

• Quarts anada: 17/18-04-2015 
• Quarts tornada: 24/25-04-2015 
• Semis anada: 08/09-05-2015 
• Semis tornada: 22/23-05-2015 
• Final: 13/14-06-2015 

 
Els equips que quedin a la classificació 9è i 10è s’enfrontaran entre ells fent una eliminatòria a doble 
partit. 
 
Grups de 12 equips: 
 
Els emparellaments seran 1er-8è, 2n-7è, 3er-6è, 4rt-5è. 
Les dates seran: 

• Quarts anada: 24/25-04-2015 
• Quarts tornada: 08/09-05-2015 
• Semis anada: 15/16-05-2015 
• Semis tornada: 22/23-05-2015 
• Final: 13/14-06-2015 

 
Els equips que quedin a la classificació 9è, 10è, 11è i 12è s’enfrontaran entre ells fent semifinals i 
finals. 

• Semis anada: 08/09-05-2015 
• Semis tornada: 22/23-05-2015 
• Final: 13/14-06-2015 

 
El grup junior – sub23 femení, al ser un grup barrejat, es separaran les categoria a l’hora de fer el 
Play Off i anirà de la següent manera. 
 



 

                                                                      

 

 

       

Júnior (5 equips) 
Els emparellaments seran 4rt-5è (quarts), 2n-3er (semis). El 1er classificat jugarà directament la 
semifinal. 
Les dates seran: 

• Quart anada: 24/25-04-2015 
• Quarts tornada: 08/09-05-2015 
• Semis anada: 15/16-05-2015 
• Semis tornada: 22/23-05-2015 
• Final: 13/14-06-2015 
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Sub23 (6 equips) 
Els emparellaments seran 3r-4rt, 5è-6è (quarts). El 1er i el 2n classificat jugaran directament la 
semifinal. 
Les dates seran: 

• Quart anada: 24/25-04-2015 
• Quarts tornada: 08/09-05-2015 
• Semis anada: 15/16-05-2015 
• Semis tornada: 22/23-05-2015 
• Final: 13/14-06-2015 
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Per qualsevol aclariment estem a la vostra disposició 
 
Att 


