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Sorteig : el sorteig s’efectuarà el dia 29 d’abril de 2019 a les 17,00 hores a la FCH.
Participants : 14 equips.
Renúncies: Barça Lassa i Unió Esportiva Sarrià.
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 Masculina que jugaran
pel sistema lliga a una volta.
Sistema de competició Nivell B: per sorteig i segons classificació lineal obtinguda
en Lliga Catalana Infantil Masculina, temporada 2018/2019, es formaran dos grups
amb tres (3) equips i un grup amb quatre (4), que jugaran pel sistema lliga a una
volta.
Dates (Nivell A):
maig: 12 i 19 ; juny: 02
Dates (Nivell B):
maig: 12, 19 i 26.

Classificacions :
Nivell A: els dos primers equips es classificaran per a la Fase Final
 Nivell B: el primer equip classificats de cadascú dels grups (3) de competició del
Nivell B, més el millor segon equip classificats dels tres grups de competició, es
classificaran per a la Segona Fase, fent un total de 4 equips.
 Per tal de determinar el millor segon equip classificat dels tres grups de
competició, aplicarem la els criteris establerts en l’apartat D de la norma 183 del
Reglament de Partits i Competicions:
1.- Nombre de punts assolits.
2.- Major diferència de gols a favor i en contra.
3.- Major nombre de gols marcats.
4.- En el cas poc probable que d’acord amb els criteris anteriors es produís un empat,
es celebrarà una eliminatòria a partit únic i en camp neutral amb les corresponents
pròrrogues reglamentaries.
SEGONA FASE







Participants : els 4 equips classificats de la 1a fase de la competició, provinents del
Nivell B.
Caps de sèrie: els dos millors primers equips classificats, provinents del Nivell B, no
podran enfrontar-se entre ells.
Assignació equips: s’intentarà no repetir equips que hagin disputat junt la Fase
anterior.
Ordre de camp: per sorteig
Sorteig: el sorteig s’efectuarà el 27/05/19 a les 10,40h
Sistema de competició: per eliminatòries a doble partit sota la següents
configuració entre els quatre equips participants:
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Dates: partit d’anada 02/06/19 ; partit de tornada 26/05/2019
Classificacions: els dos equips guanyadors de les eliminatòries, participaran en el
sorteig Fase Final.
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: jugaran com a locals els equips provinents de la 2ª Fase
Sorteig: el sorteig s’efectuarà el 03/06/19 a les 10,30h
Sistema de competició: es determinarà un quadra únic Fase Final, en format
eliminatòria a partit únic per semifinals i Final.
Dates: 09/06/19. En cas de que algun equip provinent del Nivell A, participi en la
Fase Final del Campionat Estatal Infantil Masculí (del 05 al 09/06/19), es fixa com a
jornada esportiva per una o dues semifinals, el dimecres 12/06/19.

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 Masculina, temporada 2018/2019.
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