SENIOR
(MASCULÍ I FEMENÍ)
MALLORCA - MENORCA – PITIÜSES
TEMP. 2018/19
 Es formaran dues úniques categories LLIGA INSULAR i LLIGA ILLES BALEARS i,
cadascuna podrà tenir diferents grups, segons número d’inscripcions.
LLIGA “MALLORCA - TROFEUS SERRA” (competició que no dona accés al
Campionat de Balears ni fase d’ascens a EBA o LF2)
Primera fase
Es faran grups per proximitat comarcal, segons inscripcions.
Segona fase
Es distribuiran dos o més grups de competició seguint criteri de classificació a la
primera fase.
FINAL
Final A4 (una per cada grup de competició). L’equip campió tindrà dret a
plaça a la “LLIGA ILLES BALEARS” de la temporada següent.
La titulació necessària per dirigir un equip és de Primer Nivell

LLIGA “ILLES BALEARS” (competició que dona accés al Campionat de Balears i,
en conseqüència a les fase d’ascens a EBA o LF2)
*Si, almenys dues delegacions, compten amb 4 equips inscrits o més, aquesta
competició constarà de dues fases:
1a fase
Es disputarà en diferents grups.
Un grup que integrarà als equips de MALLORCA (incorporarà també als equips
de l’altra delegació que compti només amb 3 equips inscrits o menys).
Un altra grup que tendra la consideració de “LLIGA ILLA DE MENORCA” i que
es composarà del conjunt d’equips de MENORCA.
Un tercer grup que tendra la consideració de “LLIGA ILLES PITIUSES” i que es
composarà del conjunt d’equips inscrits d’EIVISSA i FORMENTERA.

2na fase: Campionat de Balears
Si a la primera fase es conformen 2 grups, els campions i subcampions de cada
grup disputaran el Campionat de Balears en format Final A4, que serà
classificatori per les fases d’ascens a EBA o LF2.
Les dates d’aquestes fases d’ascens es publicaran tan prest com siguin
comunicades per la FEB.
Si a la primera fase es conformen 3 grups, els campions de “ILLA DE MENORCA”
i “ILLES PITIUSES” i el campió i subcampió del grup de MALLORCA disputaran el
Campionat de Balears en format Final A4, que serà classificatori per les fases
d’ascens a EBA o LF2.
Les dates d’aquestes fases d’ascens es publicaran tan prest com siguin
comunicades per la FEB.
*Si només una delegació compta amb 4 equips inscrits o més, aquesta
competició constarà d’una única fase:
Lliga Regular
Aquesta competició es disputarà en format de lliga regular, el campió i
subcampió disputaran les fases d’ascens a EBA o LF2.
Les dates d’aquestes fases d’ascens es publicaran tant prest com siguin
comunicades per la FEB.
La titulació necessària per dirigir un equip és de Segon Nivell

NOTA: El Campionat que enfronti als millors equips masculins de Balears rebrà el
nom de “TROFEU BIEL HURTADO”; el campionat que enfronti als millors equips
femenins de Balears rebrà el nom de “TROFEU HERMANAS RULLÁN”

