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COPA CATALANA INFANTIL FEMENINA
PRIMERA FASE








Sorteig : el sorteig s’efectuarà el dia 15 d’abril de 2019 a les 17,00 hores a la FCH.
Participants : 11 equips.
Renúncies: 1 equip (CH Palautordera-Salicru, retirat en la 2ª Fase).
Sistema de competició Nivell A: es formarà un grup amb els quatre millors equips
classificats lineals de la Sèrie A-1 de Lliga Catalana Infantil Femenina que jugaran
pel sistema lliga a una volta.
Sistema de competició Nivell B: per sorteig i segons classificació lineal obtinguda
en Lliga Catalana Infantil Femenina, temporada 2018/2019, es formaran dos grups
amb tres (3) i quatre (4) equips cadascú que jugaran pel sistema lliga a una volta.
Dates (Nivell A):
abril: 28 ; maig: 12 i 19
Dates (Nivell B):
abril: 28 ; maig: 5 i 12

Classificacions :
Nivell A: els dos primers equips es classificaran per a la Fase Final
Nivell B: els dos primers equips de cadascú dels grups de competició del Nivell B es
classificaran per a la Segona Fase, fent un total de 4 equips.
SEGONA FASE










Participants : els 4 equips classificats de la 1a fase de la competició, provinents del
Nivell B.
Caps de sèrie: els primers equips classificats (1AB i 1BB) provinents del Nivell B
no podran enfrontar-se entre ells.
Ordre de camp: per sorteig
Sorteig: el sorteig s’efectuarà el 13/05/19 a les 10,20h
Sistema de competició: per eliminatòries a doble partit sota la següents
configuració entre els quatre equips participants:
E1: 1AB contra 2BB (ordre de camp per sorteig).
E2: 1BB contra 2AB (ordre de camp per sorteig).
Dates: partit d’anada 19/05/19 ; partit de tornada 26/05/2019
Classificacions: els dos equips guanyadors de les eliminatòries, participaran en el
sorteig Fase Final.
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FASE FINAL







Participants : els 4 equips classificats provinents de la 1a Fase (dos equips, Nivell
A) i 2ª Fase de la competició (dos equips, guanyadors eliminatòries E-1 i E-2).
Caps de sèrie: els dos primers equips classificats del Nivell A.
Ordre de camp: per sorteig
Sorteig: el sorteig s’efectuarà el 27/05/19 a les 10,20h
Sistema de competició: es determinarà un quadra únic Fase Final, en format
eliminatòria a partit únic per semifinals i Final.
Dates: 02/06/19

Final: els equips guanyadors de les eliminatòries de semifinals E1 i E2 jugaran la final
dissabte 15/06/2019 o diumenge 16/06/2019 en una seu 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. En els partits corresponents a
les eliminatòries de semifinals, les despeses arbitrals aniran a càrrec dels equips locals.

Classificacions : el guanyador de la final es proclamarà campió de la Copa Catalana
Infantil Femenina, temporada 2018/2019.
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