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 COPA FEDERACIÓ CADET MASCULINA 

 

PRIMERA FASE    

 

 Sorteig: el sorteig es realitzarà el dia 04 de març de 2019 a les 17,15 hores. 
 

 Participants : 17 equips 
 

 Equips “sense drets esportius”: CH Vic, HC Vallag i E.H. Vendrell. 
 

 Sistema de competició : es formaran 2 grups de 6 equips i un grup amb 5 equips  
cadascú, que jugaran amb el format de lliga a dues voltes i seran distribuïts per 
nivells de competició i relativa distribució geogràfica. 

 

 Dates :    
 

Mes  Dia 

 

Març    17 24 31 

Abril  7 14  28  

Maig  5 12 19 26  

 
 

El termini per a tramitar altes federatives per a jugadors serà el 13/05/2019. 
 
 

Classificacions: es classificaran per a la fase final 8 equips segons el següent barem 
de classificació: 
Grup A (nivell 1): 3 primers classificats (3 equips). 
Grup B (nivell 2): 3 primers classificats (3 equips). 

Grup C (nivell 3): 2 primers classificats (2 equips). 

 

FASE FINAL    

 

 

 Participants : els 8 equips classificats de la 1a fase de la competició.  

 Sorteig : el dia 27 de maig de 2019 a les 17,30 hores.  

 Sistema de competició i dates: per eliminatòries en un sol quadre de sorteig 
(eliminatòries de quarts de final, semifinals i final). 

 Distribució d’equips sorteig quarts de final, semifinals i final: 
- Un sol sorteig on es determinarà un quadre únic  
- Eliminatòries a partit únic 
- S’estableix quatre (4) “caps de sèrie que seran els dos (2) primers equips classificats 
del grup A (nivell 1, 1a fase) i grup B (Nivell 2, 1a Fase) Els caps de sèrie no podran 
enfrontar-se entre ells en les eliminatòries de ¼ de Final de la 1a fase .  
- El número de sorteig del quadre serà per sorteig pur. 
- S’intentarà no repetir enfrontament d’equips que ja hagin jugat a la 1a fase de la 
competició. 
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Dates:  
- Quarts de final: 02/06/2019 
- Semifinals: 09/06/2019 
- Final: inclosa en la II Jornada de Finals de Copes Catalanes 16 ó 17/06/2019 en seu 
encara per determinar. 
NOTA: A la final, les despeses derivades de la mateixa (arbitratges, delegat federatiu, 
etc.), es repartiran al 50% entre els 2 equips participants. Als partits de quarts de final i 

semifinals, les despeses d’arbitratge, aniran a càrrec dels equips locals. 

 

Classificacions: el guanyador de la final es proclamarà campió de la Copa Federació 

Cadet Masculina. 

 


