RANQUING SOCIAL RODI 2019
Sistema de competició
GRUP
Ferrari 1a categoria
Grup 2a categoria
Grup 3a categoria
Grup 4a categoria
Grup 5a categoria
Grup 6a categoria

Ascendeixen

Els tres últims classificats descendiran al
grup 2a categoria
Els tres primers classificats ascendiran al
grup Ferrari 1a categoria i els tres últims
descendiran al grup de 3a categoria
Els tres primers classificats ascendiran al
grup Mercedes 2a categoria i els tres últims
descendiran al grup de 4a categoria.
els tres primers classificats ascendiran al
grup 3a categoria i els tres últims
descendiran al grup de 5a categoria
Els tres primers classificats ascendiran al
grup 4a categoria i els tres últims
descendiran al grup de 6a categoria.
Els tres primers classificats ascendiran al
grup 5a categoria i els tres últims
descendiran al grup de 7a categoria.
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Les Categories que tenen dos grups,

jugaran
semifinals (1er d’un grup contra 2on de l’altre ) i final entre els
guanyadors de la semifinal.
DEL 21 AL 30 DE JUNY ( SEMIFINALS),
DEL 1 DE JULIOL AL 9 DE JULIOL (FINALS)
El tercer de cada grup jugarà pel 5è i 6è lloc.
El quart de cada grup jugarà pel 7è i 8è lloc.
El cinquè de cada grup jugarà pel 9è i 10è lloc.

PARTITS DE LLIGUETA
JUNY ( inclòs)

FINS EL DIA 19 DE

Les categories que només tenen un grup,
jugaran una final entre el 1er i el 2on classificat per lluitar pel títol de
grup.
DEL 1 DE JULIOL AL 9 DE JULIOL (FINALS)

PARTITS DE LLIGUETA
JUNY ( inclòs)

FINS EL DIA 30 DE

El tercer de cada grup jugarà pel 5è i 6è lloc.
El quart de cada grup jugarà pel 7è i 8è lloc.
El cinquè de cada grup jugarà pel 9è i 10è lloc.

Sistema de puntuació

 Els partits es disputaran a DOS SETS EN CAP CAS ES JUGARÀ EL 3ER SET
 Es puntuarà de la següent manera : Partit guanyat: 3 punts
Partit empatat : 2 punts
Partit perdut: 1 punt

NOTA IMPORTANT: Cal respectar l’ordre de competició, no
està permès jugar una ronda sense haver jugat les anteriors.

