
Actualització dels Criteris de Selecció FCPP per l’any 2018 
 

 
Criteris per partits internacionals amistosos 
 
Quadre que defineix el nombre de places de cada tipus de competició en funció 
el nombre de jugadors convocats. 
 
JUGADORS 

CONVOCATS 
MILLOR 

JUG.ANY 
RANQ 
EPPA 

RANQ 
FCPP 

C.CAT. 
MATX 

C.CAT. 
ABS WILDCARDS 

1 1      
2 1   1   
3 1   1 1  
4  1 1 1 1  
5  1 1 1 1 1 
6  2 2 1 1  
7  2 2 1 1 1 
8  2 2 2 1 1 
9  2 2 2 2 1 

10  2 2 2 2 2 
 
Altres elements a tenir en compte 

 
En cas de que un jugador tingui plaça per la classificació corresponent a dos o 
més d’aquest criteris, s’adjudicaran les places per aquest ordre: Absolut, 
Matxplay, Rànquing FCPP, Rànquing EPPA i Millor Jugador. Es dona 
d’aquesta forma més importància a proves acumulades que a proves puntuals i 
més importància a proves en format EPPA que FCPP. 
  
Els campionats de Millor Jugador, Rànquing i Campionats de Catalunya al que 
es refereixen aquests criteris són els últims jugats i acabats en el moment de 
tenir que decidir l’equip seleccionat. 
 
Els wildcards queden a lliure designació per part del seleccionador de la 
Selecció, que poden convocar unes proves per tal de decidir els jugadors més 
en forma, en tot cas un dels wildcards anirà destinat com a mínim a un jugador 
juvenil si aquests es designen directament, o en cas de convocar unes proves 
en aquestes hi assistirà com a mínim un jugador juvenil. 
 
 
Renúncies 
 
A les renúncies per ocupar una plaça a les diferents classificacions (Millor 
Jugador de l’any, Rànquing EPPA, Rànquing FCPP, Campionat de Catalunya 
Matxplay i Campionat de Catalunya Absolut), no es permetrà que a una 
classificació hi hagi 3 renúncies més que a qualsevol altre classificació. En cas 
de que així sigui, la plaça canviarà de classificació de forma que l’ordre per 
adjudicar aquestes places serà: Millor Jugador, Rànquing EPPA, Rànquing 
FCPP, Matxplay i Absolut. 
 
 



Criteri per seleccionar jugadors per a competicions oficials EPPA o FIPPA 
que no siguin Opens 
 
Cap jugador tindrà una plaça assegurada per haver quedat classificat en les 
primeres posicions de Campionats de Catalunya i/o Rànquing, es jugarà una 
fase prèvia per tal de determinar els jugador integrants de la Selecció i els 
jugadors que tindran la possibilitat de jugar aquesta fase prèvia són els 
següents: 
 

o 1er i 2on classificats últim Campionat de Catalunya  Matxplay  
o 1er i 2on classificats últim Campionat de Catalunya  Absolut  
o Millor jugador Any anterior 
o 4 primers del Rànquing EPPA de l’any en curs sempre que 

s’hagin jugat un mínim de 3 proves, en cas contrari s’agafaran els 
4 primers del Rànquing EPPA de l’any anterior. 

o 4 primers del Rànquing FCPP de l’any en curs sempre que 
s’hagin jugat un mínim de 3 proves, en cas contrari s’agafaran els 
4 primers del Rànquing FCPP de l’any anterior. Aquest número 
mínim de 3 proves, indica les proves a Catalunya i no es tindran 
en compte les proves a Andorra. 

o Millor Jugador Juvenil o Júnior fins al moment si s’han jugat 3 
proves o més del Rànquing Juvenil i Júnior, del contrari, el millor 
Jugador Juvenil o Júnior segons el Rànquing de l’any anterior. En 
cas de no haver superat encara la fase a dues zones, el jugador 
millor classificat i amb més punts d’ambdues zones. 

o 2 wildcards 
 
Aquests 16 jugadors jugaran una fase prèvia per tal de decidir els integrants 
finals de la Selecció Catalana i si algun jugador no pot assistir a les proves 
previstes, la seva plaça passarà a convertir-se en wildcard. 
 
Aquesta fase prèvia definirà dues terceres parts de les places establertes per la 
competició i el seleccionador definirà sota el seu propi criteri les places restants 
dins del grup de jugadors que hagin participat en aquesta fase prèvia. En cas 
de que les dues terceres parts de les places donin un nombre no enter degut al 
nombre de places establertes per la competició, s’arrodonirà el resultat a l’enter 
més proper i en cas de que el decimal de la operació sigui 0,5 s’escollirà l’enter 
superior. 
 
Com que la data per haver de definir els components de la Selecció no es fixa i 
va en funció de la data marcada per l’organització de la competició, no es pot 
definir una data concreta per aplicar aquests criteris, però en tot cas 
aproximadament 2-3 mesos abans de la celebració de la prova s’haurien 
d’aplicar els criteris de selecció per definir els membres integrants de la 
Selecció. 
 
Els jugadors estaran sotmesos a la disciplina del Seleccionador i hauran 
d’assistir a les proves previstes per aquests, jugant varies voltes en 
modalitat Medalplay o  Matxplay, podent ésser descartats en cas de que el 
seleccionador ho cregui oportú per un tema de disciplina i en aquest cas ho 
haurà de justificar i sotmetre-ho a la Comissió Esportiva. 



Seleccions Juvenil, Femenina i Sènior 
 
Per a definir les Seleccions Juvenil, Femenina i Sènior, es seguirà el mateix 
criteri tot i que degut a que el Campionat de Catalunya Matxplay es juga 
únicament amb caràcter absolut i no per les categories Juvenil, Femenina i 
Sènior, es modificaran els criteris de selecció per les Seleccions Juvenil, 
Femenina i Sènior queden establerts de la següent forma: 
 
 
Criteris per partits internacionals amistosos 
 
Quadre que defineix el nombre de places de cada tipus de competició en funció 
el nombre de jugadors convocats. 
 
JUGADORS MILLOR 

JUG ANY 
RANQ 
EPPA 

RANQ 
FCPP C.CAT. 

1 1    
2 1   1 
3  1 1 1 
4 1 1 1 1 
5  2 2 1 
6  2 2 2 
7 1 2 2 2 
8  3 3 2 
9  3 3 3 

10 1 3 3 3 
 
Altres elements a tenir en compte 
 
La classificació a Millor Jugador de l’any que es tindrà en compte serà el llistat 
ordenat de jugadors sènior o jugadores femenines a la classificació de Millor 
Jugador de l’any general. 
 
Las classificacions de Rànquings EPPA i FCPP seran la classificació sènior o 
femenina de les proves generals. 
 
En el cas els juvenils, al tenir tantes classificacions i categories d’edat, 
s’adequaran els criteris en cada cas als requeriments de la competició, però el 
criteri general serà decidir el 66% de places per Rànquing Juvenil i el 33% de 
places per Campionat de Catalunya: 
 
JUGADORS RANQ JUV C.CAT.JUV 

1 1 0 
2 1 1 
3 2 1 
4 2 2 
5 3 2 
6 4 2 
7 4 3 
8 5 3 
9 6 3 

10 6 4 



En cas de que un jugador tingui plaça per la classificació corresponent a dos o 
més d’aquest criteris, s’adjudicaran les places per aquest ordre: Campionat 
Catalunya, Rànquing FCPP, Rànquing EPPA i Millor Jugador. Es dona 
d’aquesta forma més importància a proves acumulades que a proves puntuals i 
més importància a proves en format EPPA que FCPP. 
  
Els campionats de Millor Jugador, Rànquing i Campionats de Catalunya al que 
es refereixen aquests criteris són els últims jugats i acabats en el moment de 
tenir que decidir l’equip seleccionat excepte en el cas del juvenils on es tindrà 
en compte el Rànquing actual sempre que s’hagin jugat un mínim de 3 proves. 
 
 
Renúncies 
 
A les renúncies per ocupar una plaça a les diferents classificacions (Millor 
Jugador de l’any, Rànquing EPPA, Rànquing FCPP, Campionat de Catalunya), 
no es permetrà que a una classificació hi hagi 3 renúncies més que a qualsevol 
altre classificació. En cas de que així sigui, la plaça canviarà de classificació de 
forma que l’ordre per adjudicar aquestes places serà: Millor Jugador, Rànquing 
EPPA, Rànquing FCPP i Campionat de Catalunya. 
 
 
Criteri per seleccionar jugadors/es per a competicions oficials EPPA o 
FIPPA que no siguin Opens. 
 
Cap jugador/a tindrà una plaça assegurada per haver quedat classificat en les 
primeres posicions de Campionats de Catalunya i/o Rànquing, es jugarà una 
fase prèvia per tal de determinar els jugador integrants de la Selecció i els 
jugadors que tindran la possibilitat de jugar aquesta fase prèvia són els 
següents: 

 
o 4 primers classificats de l’últim Campionat de Catalunya de la 

categoria de la selecció jugat. 
o 4 primers classificats Rànquing EPPA de la categoria de la 

selecció de l’any anterior. 
o 4 primers classificats Rànquing FCPP de la categoria de la 

selecció de l’any anterior. 
o 4 primers classificats classificació Millor Jugador de l’any o 

Jugadora de l’any 
 
 
Aquest 16 jugadors/es jugaran una fase prèvia per tal de decidir els integrants 
finals de la Selecció Catalana de la categoria i si algun jugador no pot assistir a 
les proves previstes, la seva plaça passarà a convertir-se en wildcard. 
 
 
 
 
 
 



Aquesta fase prèvia definirà dues terceres parts de les places establertes per la 
competició i el seleccionador definirà sota el seu propi criteri les places restants 
dins del grup de jugadors que hagin participat en aquesta fase prèvia. En cas 
de que les dues terceres parts de les places donin un nombre no enter degut al 
nombre de places establertes per la competició, s’arrodonirà el resultat a l’enter 
més proper i en cas de que el decimal de la operació sigui 0,5 s’escollirà l’enter 
superior. 
 
Com que la data per haver de definir els components de la Selecció no es fixa i 
va en funció de la data marcada per l’organització de la competició, no es pot 
definir una data concreta per aplicar aquests criteris, però en tot cas 
aproximadament 3 mesos abans de la celebració de la prova s’haurien d’aplicar 
els criteris de selecció per definir els membres integrants de la Selecció. 
 
Els jugadors/es estaran sotmesos a la disciplina del Seleccionador i hauran 
d’assistir a les proves previstes per aquests, jugant varies voltes en 
modalitat Medalplay o Matxplay, podent ésser descartats en cas de que el 
seleccionador ho cregui oportú per un tema de disciplina i en aquest cas ho 
haurà de justificar i sotmetre-ho a la Comissió Esportiva. 
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