
LLIGA CATALANA 2017-2018 

 
NORMATIVA 

-La lliga catalana, començarà a mitjans del mes d’Octubre de 2017 i finalitzarà a principis de 

Juny de 2018. 

-Hi hauran diferents categories: 

              Lliga Nacional CAPRABO d’Esquaix (Divisió d’honor) 

Lliga Nacional (Primera categoria) d’Esquaix 

Segona Categoria d’Esquaix 

Tercera Categoria d’Esquaix 

Categoria Veterans d’Esquaix 

Primera Categoria Femenina d’Esquaix 

Segona Categoria Femenina d’Esquaix 

Lliga Nacional Junior d’Esquaix 

Categoria Soft-ràquet 

-Tots els clubs participants, han de tenir pagada la quota club 2017 i pagar la quota club al 

2018 (a continuació preus de l’any 2016):  

Clubs amb competició del calendari català     200€ 

Clubs sense competició del calendari català     130€ 

Equips que juguen a instal·lacions municipals i/o universitats  50€ 



- Inscripció dels equips, abans del Dijous dia 1 d’Octubre. Amb la inscripció s’ha d’enviar, el 

llistat de l’equip i el comprovant del pagament, sense això no podrem donar com a vàlid la 

inscripció. El preu d’inscripció de cada equip és de 130€ (segona i tercera categoria i soft-

ràquet), 90€ (categoria veterans) , 50€ (categoria femenina), 300 € (Divisió d’honor) i 10 € Lliga 

Junior.  

 

-Tots els jugadors inscrits, estan obligats a tenir la llicència catalana vigent (excepte els 

jugadors de fora de Catalunya que juguin a la Lliga Nacional), de no ser així, no podran ser 

inscrits als seus respectius equips. 

- La federació publicarà tots els resultats i classificacions regularment a:  

http://www.squash.cat/resultats-lliga-catalana-17-18/ 

 

  Lliga Nacional CAPRABO d’Esquaix (Divisió d’honor) (4 equips) 

1-Els partits els jugaran els dissabte, a les pistes dels equips participants. Es jugaran 3 

dissabtes, 6 jornades, anada i tornada sense play-off. 

2-Els equips inscrits, tindran un màxim de 5 jugadors (els equips podran incorporar jugadors de 

primera categoria per a completar les alineacions si fos necessari ). Tots els equips tindran 

mínim 1 jugador amb llicència PSA i un jugador de categoria Nacional o ex-PSA. 

3-Les eliminatòries la jugaran 3 jugadors i els partits es jugaran a 2 jocs de 15 punts sense tie-

break. A efectes de classificació es comptabilitzaran els punts fets pels jugadors a cada partit. 

4-La federació catalana donarà el vist i plau a l’ordre en que els jugadors jugaran a l’equip, 

mantenint-lo durant tota la lliga. 

5-Es jugarà una jornada de dissabte matí i una altra de dissabte tarda. 

6- Els equips estan, OBLIGATS, a portar la samarreta del club durant els partits, on, com a 

mínim surti el nom del club (no podran jugar amb una samarreta que no sigui del club, si ho 

fan, el punt no serà vàlid). 

7-Els equips hauran d’enviar l’alineació que jugarà durant l’eliminatòria, el Dimecres abans de 

jugar el partit, abans de les 12:00h, ja que volem anunciar els partits amb antelació. 

8-A l’hora de començar el partit i durant tota l’ eliminatòria, haurà d’estar tot l’equip present, 

de no ser així, es sancionarà a l’equip amb la pèrdua del punt del jugador que no hi sigui. 

Queda entès que durant l’eliminatòria només juguen 3 jugadors, aquest són els que han 

d’estar presents durant tota l’eliminatòria. 

9-Durant l’eliminatòria, cada equip designarà un capità , aquests hauran d’anar omplint l’acta 

correctament. Abans de començar l’eliminatòria, hauran d’omplir el nom del l’equip amb els 

jugadors, i durant l’eliminatòria hauran d’anar posant els parcials de cada joc. 

http://www.squash.cat/resultats-lliga-catalana-17-18/


10-L’ordre de joc de l’eliminatòria serà, jugador número 3, seguit del jugador número 1 i per 

acabar el jugador número 2. 

11- Els 3 clubs que la temporada 2017-2018 acolliran 2 jornades de lliga hauran de facilitar 

l’accés a internet per part de la FCS, que s’encarregarà de la transmissió i de gestionar el 

marcador. 

Els partits de la pista principal (num.1 i 2) serán transmesos en directe a través del canal de 

youtube de la Federació. https://www.youtube.com/user/esquaixcat 

12- Condicions econòmiques:  

- Quota inscripció equip 300 € 

- Premis:  

1- Victòria per partit com a num. 1 …..   60 € 

2- Derrota per partit com a num. 1 …..   40 € 

3- Victòria per partit com a num. 2 …..   40 € 

4- Derrota per partit com a num. 2 …..   20 € 

5- Victòria per partit com a num. 3 …..   10 € 

6- Derrota per partit com a num. 3 …..     0 € 

7- Equip campió de LLiga…………   400 € 

8- Equip sotscampió de Lliga  ….  200 € 

 

Lliga Nacional (Primera categoria) d’Esquaix (6 equips) 

1-Els partits els jugaran els dissabte, a les pistes dels equips participants. 

2-Els equips inscrits, tindran un màxim de 5 jugadors (3 jugadors que només podran jugar a 

primera categoria, i els altres dos podran jugar, si vol el club, a l’equip de segona, amb el 

consentiment de la Federació, ja que si un club te 4 jugadors de nivell de primera categoria, 

només podran jugar en aquesta). 

3-Les eliminatòries la jugaran 3 jugadors i els partits es jugaran al millor de 5 jocs a 11 punts. 

4-La federació catalana donarà el vist i plau a l’ordre en que els jugadors jugaran a l’equip, 

mantenint-lo durant tota la lliga. 

5-Els clubs que tinguin més de 3 pistes, podran acollir dues jornades el mateix dissabte (un 

partit al matí i un partit a la tarda) amb tots els equips de la lliga. Els clubs que només disposin 

de 2 pistes, acolliran una jornada partida (només jugaran 4 equips). 

6- Els equips estan, OBLIGATS, a portar la samarreta del club durant els partits, on, com a 

mínim surti el nom del club (no podran jugar amb una samarreta que no sigui del club, si ho 

fan, el punt no serà vàlid). 

https://www.youtube.com/user/esquaixcat


7-Els equips hauran d’enviar l’alineació que jugarà durant l’eliminatòria, el Dimecres abans de 

jugar el partit, abans de les 12:00h, ja que volem anunciar els partits amb antelació. 

8-A l’hora de començar el partit i durant tota l’ eliminatòria, haurà d’estar tot l’equip present, 

de no ser així, es sancionarà a l’equip amb la pèrdua del punt del jugador que no hi sigui. 

Queda entès que durant l’eliminatòria només juguen 3 jugadors, aquest són els que han 

d’estar presents durant tota l’eliminatòria. 

9-Els partits s’arbitraran entre els jugadors de cada equip (dos partits dos jugadors d’un equip i 

un partit un jugador de l’altre equip). 

10-Durant l’eliminatòria, cada equip designarà un capità , aquests hauran d’anar omplint l’acta 

correctament. Abans de començar l’eliminatòria, hauran d’omplir el nom del l’equip amb els 

jugadors, i durant l’eliminatòria hauran d’anar posant els parcials de cada joc. 

11-L’ordre de joc de l’eliminatòria serà, jugador número 3, seguit del jugador número 1 i per 

acabar el jugador número 2. 

12-S’aplicarà un WO als 15minuts de no estar present a la pista per jugar. Si,per exemple,el 

primer jugador, el número 3 juga a les 9:30h, i als 15minuts no està a la pista, aquest perd el 

punt i jugarà el següent jugador (el número 1, en aquest cas). 

15-Al final de la lliga regular, els quatre millors equips, jugaran el play-off final, el primer contra 

el quart i el segon contra el tercer.  

16- Inscripció dels equips, abans del Dilluns dia 3 d’Octubre. Amb la inscripció s’ha d’enviar, el 

llistat de l’equip i el comprovant del pagament, sense això no podrem donar com a vàlid la 

inscripció. El preu d’inscripció de cada equip és de 200€. 

17- El sistema de competició de la Fase Regular serà de lligueta dels 6 equips a doble volta. 

 

Lliga Catalana (altres categories)  

Segona Categoria (2 grups de 9 equips, una sola volta) 

Tercera Categoria (3 grups de 5 equips, anada i tornada) 

Categoria Soft-ràquet (1 grup de 9 equips, una sola volta) 

Categoria Veterans (1 grup de 6 equips, anada i tornada) 

1-Els partits es jugaran entre setmana, fixant cada equip local un dia de joc (de Dilluns a Dijous) 

i un horari (mínim 20:00h i màxim 21:30h). 

2-Els equips inscrits, tindran un mínim de 4 jugadors i un màxim de 12 jugadors (es recomana 

apuntar un mínim de 6 jugadors per equips) 

3-Les eliminatòries la jugaran 4 jugadors (en la segona i tercera categoria) i 3 jugadors (en soft-

ràquet i veterans) i els partits es jugaran al millor de 5 jocs a 11 punts. 



4-Els jugadors dels equips han d’inscriure’s per ordre del rànquing català del Setembre de 

2017,i, després, la federació, farà modificació, segons el nivell de joc de cada jugador, pel bon 

funcionament de la competició. Aquest ordre s’ha de mantenir durant tota la lliga. 

5-Els clubs, per jugar la lliga, han de tenir disponibles, durant l’enfrontament, dues pistes. 

6-Seria d’agrair, que cada encarregat de club, faci una foto de l’enfrontament de cada partit, 

per tenir un arxiu fotogràfic dins de la federació. 

7-Els partits s’arbitraran entre els jugadors de cada equip (o be dos partits l’equip local i dos el 

visitant o dos partits dos jugadors d’un equip i un partit un jugador de l’altre equip). 

8-Durant l’eliminatòria, cada equip designarà un capità , aquests hauran d’anar omplint l’acta 

correctament. Abans de començar l’eliminatòria, hauran d’omplir el nom del l’equip amb els 

jugadors, i durant l’eliminatòria hauran d’anar posant els parcials de cada joc. L’acta oficial, 

que cada encarregat haurà de tenir, s’ha d’enviar per correu electrònic, 24h després, com a 

màxim, de disputar el partit. 

9-L’ordre de joc de l’eliminatòria serà, jugador número 3, seguit del jugador número 1 i per 

acabar el jugador número 2 i en els que juguin 4 jugadors l’ordre serà: número 4, número 1 i 

després el número 2 per finalitzar el número 3. 

10-S’aplicarà un WO als 15minuts de no estar present a la pista per jugar. Si,per exemple,el 

primer jugador, el número 4 juga a les 20:30h, i als 15minuts no està a la pista, aquest perd el 

punt i jugarà el següent jugador, és a dir, el número 1. 

11-Els partits s’han de jugar el dia i hora fixat per l’equip local, si s’aplaça per qualsevol motiu 

justificat, s’ha d’avisar a la federació per correu electrònic. 

12-Al final de la lliga regular, es classificaran pels play-off els equips següents: 

Segona categoria: els 4 millors de cada grup jugaran pels llocs 1 al 8, amb creuaments de 

quarts de final entre el primer i el quart de cada grup, i el segon i el tercer de cada grup. Els 

enfrontaments de quarts de final es jugaran entre setmana a una volta al camp del millor 

classificat a la Fase regular. Els guanyadors de quarts de final jugaran el Play-off final pel títol. 

Els classificats dels llocs 5 al 8 de la Fase Regular jugaran pels llocs 9 al 16 de la lliga. Els 

classificats 9ens de cada grup jugaran pels llocs 17 al 18 a una volta. 

Tercera categoria: Els tres primers classificats dels grups “A” i “B” i els dos primers del grup “C” 

jugaran pels llocs 1 al 8 amb el mateix sistema que a segona categoria. Els 2 darrers dels grups 

“A” i “B” i els 3 darrers del grup “C” jugaran pels llocs 9 al 15. 

Categoria soft-ràquet: els 4 primers classificats jugaran el play-off pel títol, i els 5 darrers 

classificats jugaran pels llocs 5 al 9. 

Categoria veterans: els 4 primers classificats jugaran el play-off pel títol, i els 2 darrers 

classificats jugaran pels llocs 5 al 6. 

 



Lliga Nacional Junior d’Esquaix (8 equips) 

1-Els partits els jugaran els dissabte, a les pistes dels equips participants. 

2-Els equips inscrits, tindran un màxim de 10 jugadors/jugadores sots 19. 

3-Les eliminatòries la jugaran 4 jugadors/es, el comité tècnic de la FCS valorarà la posició en la 

qual cada jugador haurà de jugar els seus partits durant la LLiga i els partits es jugaran a 4 jocs 

a 11 punts, sense tie break. 

4-A efectes de classificació comptabilitzaran els punts guanyats per cada jugador a cada partit. 

5-Es jugaran 4 dissabtes, 3 de matí i tarda (4 jornades) i 1 de matí (2 jornades).  

6- Els equips estan, OBLIGATS, a portar la samarreta del club durant els partits, on, com a 

mínim surti el nom del club (no podran jugar amb una samarreta que no sigui del club, si ho 

fan, el punt no serà vàlid). 

7-Els equips hauran d’enviar l’alineació que jugarà durant l’eliminatòria, el Dimecres abans de 

jugar el partit, abans de les 12:00h, ja que volem anunciar els partits amb antelació. 

8-A l’hora de començar el partit i durant tota l’ eliminatòria, haurà d’estar tot l’equip present, 

de no ser així, es sancionarà a l’equip amb la pèrdua del punt del jugador que no hi sigui. 

Queda entès que durant l’eliminatòria només juguen 3 jugadors, aquest són els que han 

d’estar presents durant tota l’eliminatòria. 

9-Els partits s’arbitraran entre els jugadors de cada equip . 

10-Durant l’eliminatòria, cada equip designarà un capità , aquests hauran d’anar omplint l’acta 

correctament. Abans de començar l’eliminatòria, hauran d’omplir el nom del l’equip amb els 

jugadors, i durant l’eliminatòria hauran d’anar posant els parcials de cada joc. 

11-L’ordre de joc de l’eliminatòria serà, jugador número 4, seguit del jugador número 1, per 

després el jugador número 2, per acabar el jugador  3. 

12-S’aplicarà un WO als 15minuts de no estar present a la pista per jugar. Si,per exemple,el 

primer jugador, el número 3 juga a les 9:30h, i als 15minuts no està a la pista, aquest perd el 

punt i jugarà el següent jugador (el número 1, en aquest cas). 

13- El sistema de competició de la Fase Regular serà de lligueta dels 8 equips a doble volta, 

sense play-off. 

Lliga Nacional Femenina d’Esquaix 1ª i 2ª Categoria (4 x 2 equips) 

1-Els partits els jugaran els dissabte, a les pistes dels equips participants. 

2-Els equips inscrits, tindran un màxim de 10 jugadores. 

3-Les eliminatòries la jugaran 3 jugadores i els partits es jugaran al millor de 5 jocs a 11 punts. 

4-A efectes de classificació comptabilitzaran els partits guanyats per cada jugador a cada partit. 



5-Es jugaran 3 dissabtes de matí i tarda. 

6- Els equips estan, OBLIGATS, a portar la samarreta del club durant els partits, on, com a 

mínim surti el nom del club (no podran jugar amb una samarreta que no sigui del club, si ho 

fan, el punt no serà vàlid). 

7-Els equips hauran d’enviar l’alineació que jugarà durant l’eliminatòria, el Dimecres abans de 

jugar el partit, abans de les 12:00h, ja que volem anunciar els partits amb antelació. 

8-A l’hora de començar el partit i durant tota l’ eliminatòria, haurà d’estar tot l’equip present, 

de no ser així, es sancionarà a l’equip amb la pèrdua del punt de la jugadora que no hi sigui. 

Queda entès que durant l’eliminatòria només juguen 3 jugadores, aquestes són les que han 

d’estar presents durant tota l’eliminatòria. 

9-Els partits s’arbitraran entre les jugadores de cada equip . 

10-Durant l’eliminatòria, cada equip designarà una capitana , aquestes hauran d’anar omplint 

l’acta correctament. Abans de començar l’eliminatòria, hauran d’omplir el nom del l’equip amb 

les jugadores, i durant l’eliminatòria hauran d’anar posant els parcials de cada joc. 

11-L’ordre de joc de l’eliminatòria serà, jugadora número 3, seguit de la jugadora número 1, 

per acabar la jugadora número 2. 

12-S’aplicarà un WO als 15minuts de no estar present a la pista per jugar. Si,per exemple,la 

primera jugadora, la número 3 juga a les 9:30h, i als 15minuts no està a la pista, aquesta perd 

el punt i jugarà la següent jugadora (la número 1, en aquest cas). 

13- El sistema de competició de la Fase Regular serà de lligueta dels 4 equips a doble volta, 

sense play-off. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


