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En aquesta epoca marcada per la pandèmia ens hem de reinventar i hem preparat una
estructura de competició diferent per a que en diferents epoques de la temporada qualsevol
equip es pugui incorporar sempre que hi hagi vacants disponibles

Cada dia de Joc es dividiran els equips en grups de 4 i organitzats per nivell (divisions). Es
posible que algún dels grups sigui de 5 equips. Es disputarán aquestes fases en 6 setmanes,
com sempre respectant festius i ponts, ja que es jugaran els partits a anada i tornada.
IMPORTANT! LA ANADA I TORNADA VS CADA EQUIP ES FARA SEGUIT I ES CANVIARA
DE RIVAL CADA 3 SETMANES PER MINIMITZAR CONTACTES. Al finalitzar cada fase en
lligues de 3 o més Grups(divisions) el sistema d'ascensos i descensos será el seguent

1a divisió; el 3er baixa a 2a i el 4rt baixa a 3a

2a divisió; puja el 1er, el segon es manté, el 3er baixa a 3a i el 4rt baixa a 4a

3a divisió; el 1er puja a 1a, el 2on puja a 2a, el 3er baixa a 4a i el 4rt baixa a 5a

i així succecivament

El calendari previst de fases sempre que l'evolució de la pandèmia ens ho permeti será:

1a fase inici setmana 19/10, final setmana 23 de novembre

2a fase inici setmana 30 de novembre, final setmana 18 de gener

3a fase inici setmana 25 de gener, final setmana 1 de març
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4a fase inici setmana 8 de març, final setmana 12 d'abril

5a fase inici setmana 19 d'abril , final setmana 24 de maig

Mundialet (tarifes a part), Mes de juny-Juliol

COm sempre tindrem la clasificació de FAirPlay que pot alterar la classificació final d'ascensos i
descensos
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