ANNEX II

ELIMINATÒRIES A DOBLE PARTIT

Tots els partits s’hauran de celebrar amb data o dins de la jornada assignada pel
Comitè Català d’Hoquei Patins (CCdHP), tant per a la celebració del partit d’anada
com per al de tornada, i amb l’ordre de joc dels encreuaments que aquest CCdHP
publiqui en forma de circular en cada moment de la competició.
L’ hora de joc de cada partit eliminatori serà fixada per l’equip local per mitjà
d’ajornament a l’eCompetició.
Pel què fa a l’ordre de joc dels partits de l’eliminatòria, el primer encontre sempre
es disputarà a la pista de l’equip classificat amb inferior posició o menor coeficient.
A excepció de les eliminatòries E1 i E2 de les categories juvenil i júnior, que es
disputen contra el 7è i 8è classificat del grup de preferent (grup A), que el partit
d’anada sempre serà a casa del 3er classificat del grup de promoció. Exemple 1: en
una eliminatòria entre un tercer i un quart classificat, el partit d’anada es jugaria a
casa del quart. Exemple 2: en una eliminatòria entre dos tercers, el partit d’anada
es jugaria a casa de l’equip amb menor quocient.

L’equip guanyador de l’eliminatòria serà aquell que, havent jugat els dos encontres
(anada i tornada), aconsegueixi el major nombre de gols en total.
Si finalitzat el segon partit (tornada) els dos equips han aconseguit el mateix
nombre de gols (eliminatòria empatada), es jugarà una pròrroga de 5 minuts sense
gol d’or.
Si acabada la pròrroga persisteix l’empat, es realitzarà una sèrie de 3 faltes directes
en què cada llançament serà efectuat per un jugador diferent de cada equip.
Si acabada aquesta primera sèrie de faltes directes es manté l’empat, es realitzarà
una segona sèrie de faltes directes en què es llençarà una falta per equip fins a
desempatar. En aquesta segona sèrie, podrà llençar cada falta el mateix jugador.
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