ANNEX II

ELIMINATÒRIES A DOBLE PARTIT:

Els partits d’anada (J1) i tornada (J2) de cada eliminatòria s’activaran a l’eCompetició a la
nit del mateix dia de publicació de la graella de partits en forma de circular.
Tots els partits eliminatoris apareixeran a l’eCompetició amb la data de joc assignada per
al partit d’anada (J1) o de tornada (J2) a l’esmentada circular i amb hora de joc a les 00:00
per tal que cada equip local confirmi per mitjà d’ajornament el dia i hora de joc del seu
partit a casa. Aquests ajornaments de confirmació per part de cada equip local s’hauran
de gestionar i tancar a l’aplicatiu abans de les 14.00 hores del dimecres anterior a la
celebració de l’eliminatòria.
Aquests ajornaments no es consideren ni gestionen com la resta d’ajornaments realitzats
per part dels clubs durant la temporada: no són acords ni negociacions entre clubs per
modificar o ajornar la data de joc d’un partit eliminatori; només són la confirmació del dia
i hora de joc dins del mateix cap de setmana assignat per part de cada equip local. Per
tant, no es poden rebutjar per part del contrari ni tampoc seran susceptibles de l’aplicació
de la taxa per fora de termini a l’hora de validar-los.

L’equip guanyador de l’eliminatòria serà aquell que, havent jugat els dos partits (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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