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SISTEMA DE COMPETICIÓ 2021-2022 

BENJAMINS / PREBENJAMINS  

 

 

1. CATEGORIA BENJAMÍ 

 

1.1 FRANGES D’EDAT DELS ESPORTISTES 

 

- Formada per jugadors/es nascuts al 2011 i 2012 

- Podran alinear-se per partit f ins a 4 jugadors (inclòs el porter) d’aquesta 

categoria en equips alevins del mateix club, sense cap limitació quant a 

número d’encontres. 

- El club serà l’encarregat de determinar a quin nivell (or o plata) vol inscriure  

l’equip. 

 

1.2 NIVELL OR  

1.2.1   Primera Fase (26/09/21 a 19/12/21) 

- Els equips es distribuiran per sorteig sense cap limitació de zona geogràfica.  

- Hi ha un total de 49 equips inscrits en 8 grups. 

- Es distribuiran tots els equips en grups dobles de 5 ó 6 + 5 ó 6. 

- Els grups podran ser de 4, 5 o 6 equips, depenent del nombre total d’inscrits 

a la categoria i de les baixes rebudes abans de l’inici de les competicions.  

- Es disputa una lligueta de 10 jornades (8 partits per equip) segons el següent 

calendari: 

JORNADA 1 ...........  26/09/21 

JORNADA 2 ...........  03/10/21 

DESCANS   ............  10/10/21 

JORNADA 3 ...........  17/10/21 

JORNADA 4 ...........  24/10/21 

TOTS SANTS .........  31/10/21 



 
JORNADA 5 ...........  07/11/21 

JORNADA 6 ...........  14/11/21 

                                      JORNADA 7 ...........  21/11/21 

JORNADA 8 ...........  28/11/21 

PURÍSIMA   ...........  05/12/21 

JORNADA 9 ...........  12/12/21 

JORNADA 10 .........  19/12/21 

 

1.2.2  Segona Fase CAMPIONAT (16/01/22 a 20/02/22) 

- Els 3 primers classif icats de cada grup (1er, 2on i 3er) jugaran contra els 

equips (1er, 2on i 3er) del altre subgrup (els que tinguin el mateix numero 

però diferent lletra, 1A vs 1B, 2A vs 2B, ...). 

- Per la classif icació del grup es sumaran els resultats de la primera i de la 

segona fase entre els equips participants. (6 jornades, 6 partits). 

- Els 16 millors classif icats al f inal d’aquesta fase es classif icaran per la tercera 

fase CAMPIONAT. 

 

1.2.3  Segona Fase COPES (16/01/22 a 20/02/22) 

- Els 3 equips restants de cada subgrup (4rt, 5è, 6è) s’enfrontaran amb els 3 

equips del altre subgrup conservant els punts de la primera fase entre els 

equips que continuen al mateix grup (6 jornades, 6 partits). 

- Els dos primers classif icats de cada grup es classif icaran per jugar Copa 

Barcelona, la resta d’equips jugaran Copa Federació.  

 

JORNADA 1 ...........  16/01/22 

JORNADA 2 ...........  23/01/22 

JORNADA 3 ...........  30/01/22 

JORNADA 4 ...........  06/02/22 

JORNADA 5 ...........  13/02/22 

JORNADA 6 ...........  20/02/22 

 

1.2.4  Tercera Fase CAMPIONAT (06/03/22 a 10/04/22) 

- Es distribuiran en grups de 4 equips, per sorteig, intentant que a cada grup 

hi hagi el mateix nombre d’equips classif icats en una mateixa posició i evitant 

que coincideixin equips que hagin jugat al mateix grup a la fase anterior (6 

jornades, 6 partits). 

 

JORNADA 1 ...........  06/03/22 

JORNADA 2 ...........  13/03/22 



 
JORNADA 3 ...........  20/03/22 

JORNADA 4 ...........  27/03/22 

JORNADA 5 ...........  03/04/22 

JORNADA 6 ...........  10/04/22 

 

- Els 2 primers (1er i 2on) classif icats de cada un dels 4 grups accediran a les 

fases f inals del Campionat de Barcelona.  

- Els tercers (3ers) classif icats de cada grup jugaran una lligueta per a 

determinar les posicions de 9è a 12è. 

- Els quarts (4rts) classif icats de cada grup jugaran una lligueta per determinar 

les posicions de 13è a 16è. 

 

1.2.5  Tercera Fase COPES (06/03/22 a 15/05/22) 

- Els equips classif icats per la Copa Barcelona procedents del nivell Or jugaran 

agrupats en grups de 5 ó 6 equips i segons proximitat geogràfica juntament 

amb els primers (1er) i segons (2ns) classif icats de la lliga plata. 

- Els dos primers classif icats (1er i 2on) de cada grup jugaran eliminatòria i 

passaran 8 equips a la Final de la Copa Barcelona. 

- Els equips classif icats per la Copa Federació procedents del Nivell Or jugaran 

agrupats en grups de 5 ó 6 equips juntament amb els primers (1er) i segons 

(2ns) classif icats de la lliga plata i segons proximitat geogràfica. 

- Els primers (1er) i els millors 7 segons (2ns) classif icats de cada grup jugaran 

eliminatòria i passaran 8 a la Final de la Copa Federació. 

- Es disputa una lligueta de 10 jornades (8 partits per equip) segons el 

següent calendari: 

 

JORNADA 1 ...........  06/03/22 

JORNADA 2 ...........  13/03/22 

JORNADA 3 ...........  20/03/22 

JORNADA 4 ...........  27/03/22 

JORNADA 5 ...........  03/04/22 

JORNADA 6 ...........  10/04/22 

SETMANA SANTA ...  17/04/22 

JORNADA 7 ...........  24/04/22 

JORNADA 8 ...........  01/05/22 

JORNADA 9 ...........  08/05/22 

JORNADA 10 .........  15/05/22 

 

 

 

 



 
1.3 NIVELL PLATA 

1.3.1   Primera Fase (26/09/21 a 19/12/21) 

- Es fa sorteig per proximitat geogràfica. 

- Hi ha un total de 91 equips inscrits, distribuïts en 16 grups. 

- Els grups podran ser de 4, 5 o 6 equips, depenent del nombre total d’inscrits 

a la categoria i de les baixes rebudes abans de l’inici de les competicions.  

- Es disputa una lligueta de 10 jornades (8 partits per equip) segons el següent 

calendari: 

                                      JORNADA 1 ...........  26/09/21 

                                      JORNADA 2 ...........  03/10/21 

                                      DESCANS   ............  10/10/21 

                                      JORNADA 3 ...........  17/10/21 

                                      JORNADA 4 ...........  24/10/21 

                                      TOTS SANTS .........  31/10/21 

                                      JORNADA 5 ...........  07/11/21 

                                      JORNADA 6 ...........  14/11/21 

                                      JORNADA 7 ...........  21/11/21 

JORNADA 8 ...........  28/11/21 

PURÍSIMA   ...........  05/12/21 

JORNADA 9 ...........  12/12/21 

JORNADA 10 .........  19/12/21 

 

1.3.2.  Segona Fase COPA BARCELONA (16/01/22 a 20/02/22) 

- Els  primers classif icats (1er), els segons (2on) i tercers (3er) de cada grup 

formaran 12 grups de 4 equips. 

 

1.3.3.  Segona Fase COPA FEDERACIÓ (16/01/22 a 20/02/22) 

- Els quarts (4s), cinquens (5è) i sisens (6è)  classif icats de cada grup formaran 

12 grups de 4 equips. 

 

JORNADA 1 ...........  16/01/22 

JORNADA 2 ...........  23/01/22 

JORNADA 3 ...........  30/01/22 

JORNADA 4 ...........  06/02/22 

JORNADA 5 ...........  13/02/22 

JORNADA 6 ...........  20/02/22 



 
1.3.4.  Tercera Fase COPA BARCELONA (06/03/22 a 15/05/22) 

- Els equips classif icats per a la Copa Barcelona procedents del nivell OR (24) 

jugaran juntament amb els primers (1er) i segons (2ns) classif icats del nivell 

PLATA (24) agrupats en grups de 5 ó 6 equips i segons proximitat geogràfica. 

- Els dos primers classif icats (1er i 2on) de cada grup jugaran eliminatòria i 

passaran 8 equips a la Final de la Copa Barcelona. 

 

1.3.5.  Tercera Fase COPA FEDERACIÓ (06/03/22 a 15/05/22) 

- Els equips classif icats per a la Copa Federació procedents del Nivell OR (8) 

jugaran  juntament amb els classif icats per a la Copa Federació procedents 

del Nivell PLATA (43) agrupats en grups de 5 ó 6 equips i segons proximitat 

geogràfica. 

- Els primers (1er) i els millors 7 segons (2ns) classif icats de cada grup jugaran 

eliminatòria i passaran 8 a la Final de la Copa Federació. 

 

JORNADA 1 ...........  06/03/22 

JORNADA 2 ...........  13/03/22 

JORNADA 3 ...........  20/03/22 

JORNADA 4 ...........  27/03/22 

JORNADA 5 ...........  03/04/22 

JORNADA 6 ...........  10/04/22 

SETMANA SANTA ...  17/04/22 

JORNADA 7 ...........  24/04/22 

JORNADA 8 ...........  01/05/22 

JORNADA 9 ...........  08/05/22 

JORNADA 10 .........  15/05/22 

 

 

2. CATEGORIA PREBENJAMÍ 

 

L’objectiu principal d’aquesta categoria es la formació i no la competició. Per aquest 

motiu, per evitar la competitivitat en aquestes edats, no es celebrarà Campionat ni 

Copes. 

El sistema de competició està pensat per aprendre jugant, igualant el nivell dels 

equips que s’enfronten durant la temporada i per evitar grans diferències. 

El club serà l’encarregat de determinar a quin nivell (OR, PLATA o BRONZE) vol 

inscriure l’equip. 



 
A diferència d’altres categories no hi haurà diferència en el sistema de competició 

d’un nivell i altre, sinó que es pretén únicament una primera divisió per nivell. 

 

 

2.1 FRANGES D’EDAT DELS ESPORTISTES 

 

- Formada per jugadors/es nascuts al 2013, 2014, 2015 i 2016  

- Els jugadors/es nascuts al 2013 i 2014 podran reforçar a la categoria 

immediatament superior (BENJAMÍ). 

- La categoria BRONZE esta formada per jugadors/es nascuts al 2015 i 2016 

- Els jugadors/es nascuts al 2013 i 2014 podran jugar en el  nivell BRONZE 

quan l’equip sigui “únic”. 

- Els jugadors/es nascuts al 2015 i 2016 (de 1er any) que pertanyen a un equip 

BRONZE poden reforçar un altre equip de categoria Prebenjamí (exemple: un 

esportista de 1er any nascut al 2015 o 2016 que juga a l’equip Prebenjamí 

bronze “C”, pot reforçar a l’equip Prebenjamí PLATA “B” i al Prebenjamí OR 

“A”.) 

- Sota cap circumstància els jugadors/es nascuts al 2015 i 2016 (BRONZE) 

podran ser alineats a la categoria superior (BENJAMÍ). 

- Podran alinear-se per partit f ins a 4 jugadors (inclòs el porter) d’aquesta 

categoria en equips benjamins del mateix club, sense cap limitació quant a 

número d’encontres.  

- Si hi ha equips inscrits als 3 nivells (OR, PLATA, i BRONZE), els de nivell 

BRONZE s’han d’identif icar amb la lletra següent a la que s’ha inscrit l’últim 

equip de nivell PLATA o OR (exemple: NIVELL OR (Prebenjamí A), NIVELL 

PLATA (Prebenjamí B), NIVELL BRONZE (Prebenjamí C). 

 

2.2 NIVELL OR  

2.2.1   Primera Fase (26/09/21 a 19/12/21) 

- Els equips es distribuiran per sorteig sense cap limitació de zona geogràfica.  

- Hi ha un total de 23 equips inscrits en 4 grups. 

- Es distribuiran tots els equips en grups dobles de 5 ó 6 + 5 ó 6 

- Els grups podran ser de 4, 5 o 6 equips, depenent del nombre total d’inscrits 

a la categoria i de les baixes rebudes abans de l’inici de les competicions.  

- Es disputa una lligueta de 10 jornades (8 partits per equip) segons el següent 

calendari: 



 
JORNADA 1 ...........  26/09/21 

JORNADA 2 ...........  03/10/21 

DESCANS   ............  10/10/21 

JORNADA 3 ...........  17/10/21 

JORNADA 4 ...........  24/10/21 

TOTS SANTS .........  31/10/21 

JORNADA 5 ...........  07/11/21 

JORNADA 6 ...........  14/11/21 

                                      JORNADA 7 ...........  21/11/21 

JORNADA 8 ...........  28/11/21 

PURÍSIMA   ...........  05/12/21 

JORNADA 9 ...........  12/12/21 

JORNADA 10 .........  19/12/21 

 

2.2.2   Segona Fase (16/01/21 a 27/03/21) 

- Els  primers classif icats (1er), els segons (2on) i tercers (3er) de cada grup 

formaran 2 grups de 6 equips. 

- Els quarts (4s), cinquens (5è) i sisens (6è)  classif icats de cada grup formaran 

2 grups de 6 equips. 

- Es disputa una lligueta de 10 jornades (8 partits per equip) segons el següent 

calendari: 

 

JORNADA 1 ...........  16/01/22 

JORNADA 2 ...........  23/01/22 

JORNADA 3 ...........  30/01/22 

JORNADA 4 ...........  06/02/22 

JORNADA 5 ...........  13/02/22 

JORNADA 6 ...........  20/02/22 

CARNESTOLTES ....   27/02/22 

JORNADA 7 ...........  06/03/22 

JORNADA 8 ...........  13/03/22 

JORNADA 9 ...........  20/03/22 

JORNADA 10 .........  27/03/22 

 

 

 



 
2.2.3.  Tercera Fase (03/04/21 a 12/06/21) 

- Els quarts classif icats (4rt) del nivell OR jugaran amb els primers classif icats 

(1er) del nivell PLATA, els cinquens classif icats (5è) del nivell OR jugaran 

amb els segons classif icats (2on) del nivell PLATA, els sisens classif icats (6è) 

del nivell OR jugaran amb els tercers classif icats (3rs) del nivell PLATA, 

formant 3 grup de 6 equips. 

- Els tres millors classif icats de cada grup (1er, 2n i 3er) formaran 1 grup de 6 

equips. 

- Els quatre grups disputant una lligueta de 10 jornades (8 partits per equip) 

segons el següent calendari: 

 

JORNADA 1 ...........  03/04/22 

JORNADA 2 ...........  10/04/22 

SETMANA SANTA ...  17/04/22 

JORNADA 3 ...........  24/04/22 

JORNADA 4 ...........  01/05/22 

JORNADA 5 ...........  08/05/22 

JORNADA 6  ..........  15/05/22 

JORNADA 7 ...........  22/05/22 

JORNADA 8 ...........  29/05/22 

JORNADA 9 ...........  05/06/22 

JORNADA 10 .........  12/06/22 

 

2.3 NIVELL PLATA 

2.3.1   Primera Fase (26/09/21 a 19/12/21) 

- Es fa sorteig per proximitat geogràfica. 

- Hi ha un total de 73 equips inscrits en 13 grups. 

- Els grups podran ser de 4, 5 o 6 equips, depenent del nombre total d’inscrits 

a la categoria i de les baixes rebudes abans de l’inici de les competicions. 

- Es disputa una lligueta de 10 jornades (8 partits per equip) segons el següent 

calendari: 

JORNADA 1 ...........  26/09/21 

JORNADA 2 ...........  03/10/21 

DESCANS   ............  10/10/21 

JORNADA 3 ...........  17/10/21 



 
JORNADA 4 ...........  24/10/21 

TOTS SANTS .........  31/10/21 

JORNADA 5 ...........  07/11/21 

JORNADA 6 ...........  14/11/21 

                                      JORNADA 7 ...........  21/11/21 

JORNADA 8 ...........  28/11/21 

PURÍSIMA   ...........  05/12/21 

JORNADA 9 ...........  12/12/21 

JORNADA 10 .........  19/12/21 

 

2.3.2   Segona Fase (16/01/21 a 27/03/21) 

- Els  primers classif icats (1er), els segons (2on) i tercers (3er) de cada grup 

formaran 7 grups de 5 ó 6 equips. 

- Els quarts (4rt), cinquens (5è) i sisens (6è)  classif icats de cada grup formaran 

7 grups de 5 ó 6 equips. 

- Es disputa una lligueta de 10 jornades (8 partits per equip) segons el següent 

calendari: 

 

JORNADA 1 ...........  16/01/22 

JORNADA 2 ...........  23/01/22 

JORNADA 3 ...........  30/01/22 

JORNADA 4 ...........  06/02/22 

JORNADA 5 ...........  13/02/22 

JORNADA 6 ...........  20/02/22 

CARNESTOLTES ....   27/02/22 

JORNADA 7 ...........  06/03/22 

JORNADA 8 ...........  13/03/22 

JORNADA 9 ...........  20/03/22 

JORNADA 10 .........  27/03/22 

 

2.3.3.  Tercera Fase (03/04/21 a 12/06/21) 

- Els quarts classif icats (4rt) del nivell OR jugaran amb els primers classif icats 

(1er) del nivell PLATA, els cinquens classif icats (5è) del nivell OR jugaran 

amb els segons classif icats (2on) del nivell PLATA, els sisens classif icats (6è) 



 
del nivell OR jugaran amb els tercers classif icats (3rs) del nivell PLATA, 

formant 3 grup de 6 equips. 

- Els quarts (4rt), cinquens (5è) i sisens (6è)  classif icats de cada grup formaran 

6 grups de 6. 

- Disputaran una lligueta de 10 jornades (8 partits per equip) segons el següent 

calendari: 

 

JORNADA 1 ...........  03/04/22 

JORNADA 2 ...........  10/04/22 

SETMANA SANTA ...  17/04/22 

JORNADA 3 ...........  24/04/22 

JORNADA 4 ...........  01/05/22 

JORNADA 5 ...........  08/05/22 

JORNADA 6  ..........  15/05/22 

JORNADA 7 ...........  22/05/22 

JORNADA 8 ...........  29/05/22 

JORNADA 9 ...........  05/06/22 

JORNADA 10 .........  12/06/22 

 

2.4 NIVELL BRONZE 

2.4.1   Primera Fase (26/09/21 a 19/12/21) 

- Es fa sorteig per proximitat geogràfica. 

- Hi ha un total de 31 equips inscrits en 6 grups. 

- Els grups podran ser de 4, 5 o 6 equips, depenent del nombre total d’inscrits 

a la categoria i de les baixes rebudes abans de l’inici de les competicions.  

- Es disputa una lligueta de 10 jornades (8 partits per equip) segons el següent 

calendari: 

JORNADA 1 ...........  26/09/21 

JORNADA 2 ...........  03/10/21 

DESCANS   ............  10/10/21 

JORNADA 3 ...........  17/10/21 

JORNADA 4 ...........  24/10/21 

TOTS SANTS .........  31/10/21 

JORNADA 5 ...........  07/11/21 

JORNADA 6 ...........  14/11/21 

                                      JORNADA 7 ...........  21/11/21 



 
JORNADA 8 ...........  28/11/21 

PURÍSIMA   ...........  05/12/21 

JORNADA 9 ...........  12/12/21 

JORNADA 10 .........  19/12/21 

 

2.4.2   Segona Fase (16/01/21 a 27/03/21) 

- Els  primers classif icats (1er), els segons (2on) i tercers (3er) de cada grup 

formaran 3 grups de 6 equips. 

- Els quarts (4s), cinquens (5è) i sisens (6è)  classif icats de cada grup formaran 

3 grups de 6 equips. 

- Es disputa una lligueta de 10 jornades (8 partits per equip) segons el següent 

calendari: 

 

JORNADA 1 ...........  16/01/22 

JORNADA 2 ...........  23/01/22 

JORNADA 3 ...........  30/01/22 

JORNADA 4 ...........  06/02/22 

JORNADA 5 ...........  13/02/22 

JORNADA 6 ...........  20/02/22 

CARNESTOLTES ....   27/02/22 

JORNADA 7 ...........  06/03/22 

JORNADA 8 ...........  13/03/22 

JORNADA 9 ...........  20/03/22 

JORNADA 10 .........  27/03/22 

 

2.4.3.  Tercera Fase (03/04/21 a 12/06/21) 

- Els  primers classif icats (1er) i els segons (2on) de la segona fase formaran 2 

grups de 6 equips. 

- Els  tercers classif icats (3er) i els quarts (4rt) de la segona fase formaran 2 

grups de 6 equips. 

- Els  cinquens classif icats (5è) i els sisens (6è) de la segona fase formaran 2 

grup 6 equips. 

- Disputaran una lligueta de 10 jornades (8 partits per equip) segons el següent 

calendari: 

 



 
JORNADA 1 ...........  03/04/22 

JORNADA 2 ...........  10/04/22 

SETMANA SANTA ...  17/04/22 

JORNADA 3 ...........  24/04/22 

JORNADA 4 ...........  01/05/22 

JORNADA 5 ...........  08/05/22 

JORNADA 6  ..........  15/05/22 

JORNADA 7 ...........  22/05/22 

JORNADA 8 ...........  29/05/22 

JORNADA 9 ...........  05/06/22 

JORNADA 10 .........  12/06/22 

 

 

 

 


