BÀSQUET - FEMENÍ
REGLAMENT
#esportuniversitari #CCU20

2020

Dates de competició:

1a jornada: 12 de novembre de 2019
2a jornada: 28 de gener de 2020
Semifinals: 13 de febrer de 2020
Final: 4 de març de 2020
Lloc:
1a i 2a jornada i Semifinals: Instal·lació 1: Pavelló Municipal Nord. Rda. de Collsalarca, 4,
08207, Sabadell; Instal·lació 2: Complex Esportiu Municipal Sabadell Sud. C. de Pardo
Bazán, 17, 08204, Sabadell
Finals: Instal·lació 1: Pavelló Municipal Nord. Rda. de Collsalarca, 4, 08207, Sabadell
Organització i direcció tècnica: Universitat Autònoma de Barcelona.
Universitats participants:
UAB, UB, UdG, UPC, UdL,URV,UIC, URL, UPF i UVIC
Sistema de competició:
Fase prèvia: Dos grups de 5 equips. Jugaran en lliga, entre tots els equips del grup, a una
volta. Aquesta Lliga es jugarà entre la 1a jornada i la 2a jornada.
Partits classificatoris per Semifinals: Encreuaments entre 2ns i 3ers classificat de
cadas- cun dels grups, a partit únic eliminatori. Es jugaran al final de la 2a jornada.
Semifinals: A partit únic eliminatori entre els dos primers classificats dels grups i els dos
equips guanyadors dels partits classificatoris.
Final: entre els 2 equips guanyadors de les semifinals.
Adaptacions del Reglament:
- Els partits de la Fase prèvia i els classificatoris per a semifinals seran de 2 parts de 10
minuts aturats.
- Un temps mort d’un minut per equip i per part + un temps extra els últims 5 minuts.
- Es podrà inscriure en acta un màxim 12 jugadores per partit.
- Les semifinals i la final es jugaran a temps complet segons reglament de joc de la FCB.
En cas d’empat en aquests partits (i en els partits classificatoris per semfinals) es durà a
terme una pròrroga de 5 minuts.
Calendaris i classificacions: www.esportuniversitari.cat
Assegurança/Atenció mèdica: Cobrirà qualsevol accident o lesió l’assegurança que els
estudiants tenen contreta amb la seva universitat. Cada universitat es farà responsable de
tenir cura que les participants que la representin tinguin la corresponent assegurança i de
disposar durant les competicions dels mitjans humans i/o materials per fer-se càrrec dels
seus/ves participants en cas de sinistre.
L’organització no es fa responsable dels danys materials i/o personals que els/les participants puguin patir o ocasionar a terceres persones durant la prova.

