
 
 

 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓ 
 
La Lliga de Debat Universitària es desenvoluparà en funció del nombre final d’equips participants, que mai 
podrà ser inferior a vuit. Pot constar d’una fase eliminatòria i d’una final, o d’una fase eliminatòria, d’una 
semifinal i d’una final. 
 
En la ronda eliminatòria, els equips s’assignaran als diferents grups per sorteig i els emparellaments (vegeu 
l’explicació de l’apartat «Sorteig d’emparellaments») vindran determinats des del primer moment. En la 
semifinal i en la final competiran els equips que es classifiquen d’acord amb el sistema que es detalla a 
continuació per a cada cas: 
 

NOMBRE 
EQUIPS 

NOMBRE DE 
GRUPS 

SISTEMA DE LA RONDA 
D’ELIMINATÒRIES SISTEMA DE LA SEMIFINAL SISTEMA DE LA 

FINAL 

8 1 grup de 8 equips Dins de cada grup, 
competiran tots entre ells. - No es produirà. 

Participaran els 
2 equips millor 
classificats en la 
ronda anterior. 

9 
2 grups 
(1 grup de 5 equips i 
1 grup de 4 equips) 

Dins de cada grup, 
competiran tots entre ells. 

- Participaran els 2 equips millor classificats de cada 
grup. 
- Competiran el primer classificat d’un grup contra el 
segon classificat de l’altre grup. 

10 2 grups de 5 equips Dins de cada grup, 
competiran tots entre ells. 

- Participaran els 2 equips millor classificats de cada 
grup. 
- Competiran el primer classificat d’un grup contra el 
segon classificat de l’altre grup. 

11 
2 grups 
(1 grup de 6 equips i 
1 grup de 5 equips) 

Dins de cada grup, 
competiran tots entre ells. 

- Participaran els 2 equips millor classificats de cada 
grup. 
- Competiran el primer classificat d’un grup contra el 
segon classificat de l’altre grup. 

12 2 grups de 6 equips Cada equip disputarà 3 
debats. 

- Participaran els 2 equips millor classificats de cada 
grup. 
- Competiran el primer classificat d’un grup contra el 
segon classificat de l’altre grup. 

13 
2 grups 
(1 grup de 7 equips i 
1 grup de 6 equips) 

Cada equip disputarà 4 
debats. 

- Participaran els 2 equips millor classificats de cada 
grup. 
- Competiran el primer classificat d’un grup contra el 
segon classificat de l’altre grup. 

14 2 grups de 7 equips Cada equip disputarà 4 
debats. 

- Participaran els 2 equips millor classificats de cada 
grup. 
- Competiran el primer classificat d’un grup contra el 
segon classificat de l’altre grup. 

15 3 grups de 5 equips Cada equip disputarà 4 
debats. 

- Participaran els campions de cada grup i el millor 
dels subcampions. 
- El millor dels campions s’enfrontarà al subcampió 
classificat, els campions segon i tercer classificat 
s’enfrontaran entre ells. 

16 4 grups de 4 equips Dins de cada grup, 
competiran tots entre ells. 

- Participarà l’equip millor classificat de cada grup i 
competirà contra els primers classificats dels altres 
grups. 

17 
3 grups 
(2 grups de 6 equips 
i 1 de 5 equips) 

Els grups A i B disputaran 3 
debats a cada grup. Dins del 
grup C, s’enfrontaran tots 
entre ells. 

- Participaran els 2 equips millor classificats de cada 
grup. 
- Competirà el primer classificat d’un grup contra els 
classificats en 2n lloc dels altres grups. 

18 3 grups de 6 equips Cada equip disputarà 3 
debats. 

- Participaran els 2 equips millor classificats de cada 
grup. 
- Competirà el primer classificat d’un grup contra els 
classificats en 2n lloc dels altres grups. 

19 
4 grups 
(3 grups de 5 equips 
i 1 grup de 4 equips) 

Els grups A, B i C disputaran 
2 debats a cada grup. Dins 
del grup D, s’enfrontaran 
tots entre ells. 

- Participen els 2 equips millor classificats de cada 
grup. 
- Competiran el primer classificat d’un grup contra 
els classificats en 2n lloc dels altres grups. 

20 5 grups de 4 equips Cada equip disputarà 2 
debats. 

- Participarà l’equip millor classificat de cada grup i 
competiran tots entre ells. 



 
 

 

 

SORTEIG D’EMPARELLAMENTS 
 
S’assignaran caps de grup: els equips semifinalistes de l’edició anterior (UB, UJI, URL i UV) encapçalaran els 
grups de l’edició en curs i no entraran en el sorteig.  
 
En cas que algun equip no participe a l’edició en curs, serà l’equip o equips millor situats a la classificació 
global de l’edició anterior els qui encapçalaran el grup. 
 


