
Fase Prèvia del Campionat de Catalunya d'Edats de 2018 a 

COMARCA DEL BARCELONÈS 

 

Els resultats de la cinquena ronda dóna la inscripció consolidada en cada categoria. 

 

Aquesta inscripció ens dóna les places adjudicades a cada categoria segons la circular CAT/EBA 

33/2017: 

 

Categoria: SUB-8 SUB-10 SUB-12 SUB-14 SUB-16 SUB-18 

PARTICIPANTS:  83 96 54 36 17 

places assignades 

per inscripció: 
 7 8 5 3,5 1,5 

Places complementàries 

per territorialitat 
      

Places complementàries 

per categoria 
 1 1 1 1  

Places TOTALS assignades  8 9 6 4.5 1.5 

Classificació 

general 

1r  100%*K 100%*K 100%*K 100%*K 100%*K 

2n  100%*K 100%*K 100%*K 100%*K 50%*K 

3r  100%*K 100%*K 100%*K 100%*K  

4t  100%*K 100%*K 100%*K 50%*K  

5è  100%*K 100%*K 50%*K   

6è  75%*K 100%*K    

7è  50%*K 100%*K    

        

Classificació Femenina 
1a  100%*K 100%*K 100%*K 100%*K  

2a  75%*K 100%*K 50%*K   

 

NOTES: 

 

 SUB-10: Una (1) plaça complementària al 100% per al tram d’edat i la comarca en la que 

participi l’esportista Ivan Planella Zavala (Tres Peons). 

 SUB-12: Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Jan Travesset Sagre (Sant Andreu). 

 SUB-14: Una (1) plaça complementària al 100% per al tram d’edat i la comarca en la que 

participi l’esportista Nicolàs Jimenez Muñoz (Peona i Peó). 

 SUB-16: Una (1) plaça complementària al 100% per al tram d’edat i la comarca en la que 

participi l’esportista Sergi Riu Lopez (Foment Martinenc). 

 SUB-18: Una (1) plaça nominativa al 100% per a l’esportista Albert Castillo Dalmau (Vila 

Olimpica). 

  

  

 En cas que una jugadora no aconseguís el percentatge del 50% dels punts, o bé entrés en places de 

la classificació general, la seva plaça passaria íntegra a la general, generant una plaça més en aquesta. 



 El terme *K vol significar que, en el moment que es conegui les subvencions de la Generalitat, és 

dirà el valor de la K (que podrà ser un valor entre 0,5 i 1) per saber el percentatge de la classificació 

per a la Final del Ct de Catalunya d’edats. 

 Hi ha ? places nominatives al 100% corresponent a l’esportista (sempre tenint en compte la *K): 


