FEDERACIÓ CATALANA
D’HANDBOL
Registre Sortida número: 164
Data: 17 d’abril de 2019

COPA CATALANA SÈNIOR FEMENINA “GONZALO USERO”
PRIMERA FASE







Sorteig : el sorteig s’efectuarà el dia 15 d’abril de 2019 a les 17,45 hores
Participants : 14 equips (equips inscrits i provinents de Lliga Catalana Sènior Femenina
i Divisió d’Honor Plata Femenina, temporada 2018/2019).
Sistema de competició 1ª Fase : es formaran 1 grups de 4 equips i 3 grups de 3 equips
cadascú que jugaran pel sistema lliga a una volta.
Assignació d’equips en grups de competició: per sorteig i ordre de classificació lineal
obtinguda en D.H. Plata Femenina i Lliga Catalana Sènior Femenina, temporada
2018/2019, s’establiran dos nivells (Nivell A i Nivell B).
Exempts: el CH Sant Quirze queda exempt de participar en la 1ª Fase de la competició
al participar en la Fase d’Ascens a D.H. Femenina, temporada 2018/2019.
Dates: abril: 29 ; maig: 05 i 12

Classificacions:
Es classificaran per a la Fase Final segons el següent barem de classificació:
.- Grup A (nivell 1): 1 primer equip classificat.
.- Grup B (nivell 1): 1 primer equip classificat.
.- Grup C (nivell 1): 1 primer equip classificat.
Es classificaran per a la 3ª Fase segons el següent barem de classificació:
.- Grup D (nivell 2): 1 primer equip classificat, que s’enfrontarà al guanyador de
l’eliminatòria establerta a la 2ª Fase.
Es classificaran per a la 4ª Fase segons el següent barem de classificació:
.- Grup A (nivell 1): 2n i 3r equips classificats.
.- Grup B (nivell 1): 2n i 3r equips classificats.
.- Grup C (nivell 1): 2n i 3r equips classificats.
SEGONA FASE





Sorteig : el sorteig s’efectuarà el dia 15 d’abril de 2019 a les 17,45 hores
Participants : 2 equips inscrits provinents de Primera Catalana Sènior Femenina (3ª
Fase).
Sistema de competició 2ª Fase : participants 3ª Fase 1ª Catalana): eliminatòria a doble
partit, ordre de camp per sorteig.
Dates: partit d’anada:05/05/19 ; partit de tornada: 12/05/19

Classificacions: es classificaran per a la 3ª Fase l’equip guanyador de l’eliminatòria.
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TERCERA FASE






Participants : l’equip guanyador de l’eliminatòria 2ª Fase i el 1r classificat del grup D
(Nivell 2) provinent 1ª Fase.
Sistema de competició: eliminatòria a partit únic.
Ordre de camp: jugarà com a local l’equip provinent de la 2ª Fase.
Classificacions: l’equip guanyador de l’eliminatòria a partit únic es classificarà per a la
Fase Final.
Dates: maig: 19
QUARTA FASE










Sorteig: el sorteig s’efectuarà el 13 de maig de 2019, a les 10,45h en la seu de la F.C.H.
Participants : els segons i tercers equips classificats dels grups A, B i C de la 1ª Fase.
Assignació d’equips en eliminatòries: per sorteig pur, els equips classificats en 2n lloc
s’enfrontarà amb un tercer equip classificat (1ª Fase) fins a configurar tres eliminatòries.
No podran enfrontar-se en l’eliminatòria un 2n i 3r equip classificats que hagin participar
en el mateix grup de la 1ª Fase.
Sistema de competició: eliminatòria a partit únic,.
Ordre de camp: jugarà com a locals els pitjors equips classificats dels grups A, B i C de
la 1ª Fase.
Classificacions: els tres equips guanyadors de les tres eliminatòries a partit únic es
classificaran per a la Fase Final.
Dates: maig: 19
FASE FINAL









Sorteig : el sorteig s’efectuarà el dia 20 de maig de 2019 a les 11,30 hores a la seu de
la FCH.
Participants : els 7 equips classificats de la 1ª, 3ª i 4ª Fase de la competició i CH Sant
Quirze (equip exempt de disputar la 1ª Fase).
Sistema de competició : per eliminatòries a partit únic i sota la següent configuració:
s’efectuarà un sol sorteig per a les eliminatòries de quarts de final, semifinals i final en
un quadre únic Fase Final.
“Caps de sèrie”: seran “caps de sèrie” l’equip de l’Handbol Sant Quirze i els 3 primers
equips classificats dels grups A, B i C de 1a fase. Aquests equips “caps de sèrie” no es
podran enfrontar entre ells.
Ordre de camp: jugaran com a locals l’eliminatòria de ¼ de Final els equips provinents
de la 3ª Fase (1 equip) i 4ª Fase (tres equips)
Assignació número quadre Fase Final: per sorteig, tenint en compte els condicionants
“caps de sèrie” i ordre de camp.
Dates: Quarts de final: 26/05/2019 ; Semifinals: 08/06/2019 ; Final: 09/06/2019
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Dates:
.- En cas de que el CH Sant Quirze participi en la Fase d’Ascens a Divisió d’Honor Femenina
(del 24 al 26/05/2019), l’eliminatòria de ¼ de Final es disputarà, amb acord de tots dos clubs,
abans del 06/06/2019.
.- En cas de que el CH Sant Quirze no participi en la Fase d’Ascens a Divisió d’Honor
Femenina, l’eliminatòria de ¼ de Final es disputarà en la jornada establerta (25-26/05/2019).

NOTA: A la Final i a Semifinals, les despeses derivades de les mateixes (arbitratges, delegat
federatiu, etc.), es repartiran al 50% entre els equips participants. Als partits de quarts de
final, aniran a càrrec de l’equip local.

Classificacions :
.-El guanyador de la final es proclamarà campió de la Copa Catalana Sènior Femenina
“Gonzalo Usero”.
.- Caldrà jugar el partit pel 3r i 4rt lloc, en cas que la final de la Copa Catalana Sènior
Femenina “Gonzalo Usero”, la juguin 2 equips filials d’un mateix club o participi en la Final
el CH Sant Quirze (millor classificat lineal D.H. Plata Femenina, temporada 2018/2019).

Drets esportius adquirits per a la Supercopa Catalana Sènior Femenina (edició 20192020):
Es tindran en compte les consideracions següents:
- En cas que un (1) dels 2 finalistes de la Copa Catalana Sènior Femenina “Gonzalo Usero”
sigui un (1) equip filial d’un mateix club, a la Supercopa Catalana Sènior Femenina, hi podrà
participar l’equip sènior de superior categoria del mateix club.
- No podran participar a la Supercopa Catalana Sènior Femenina equips filials, on un altre
equip de categoria superior del mateix club, tingui drets adquirits per a participar en aquesta
competició.
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