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 COPA CATALANA MÀSTERS MASCULINA 

  

1ª FASE ÚNICA   

 

 Sorteig: el sorteig es realitzarà el dia 17 de febrer de 2020 a les 17,15 hores. 

 Participants : 14 equips provinents de Lliga Catalana Màsters Masculina, 
temporada 2019/2020. 

 

 Sistema de competició :  

 Un grup de 6 equips amb els millors equips classificats lineals provinents de Lliga 
Catalana Màsters Masculina que jugaran pel sistema lliga a una volta. 

 Dos grups de 4 equips  que jugaran pel sistema lliga a dos voltes amb els pitjors 
equips classificats lineals 

 Assignació equips: segons classificació lineal obtinguda en l’anterior competició 
en el grup A. Per relativa distribució geogràfica, intentant no repetir equips en el 
mateix grup que hagin participat junts en la competició anterior i/o sorteig pur.  

 

 Dates grup A:    
 

Mes  Dia 

 

Març  1  15  29 

Abril    19 26  

  

 Dates grups B i C:    
 

Mes  Dia 

 

Març  1  15  29 

Abril  5  19 26  

 

 Classificacions: es classificaran per a la Fase Final els quatre (4) primers equips 
classificats del grup A, juntament amb els 2 primers equips classificats dels grups 
B i C, fent un total de vuit (8) equips.  

 

 Jugadors participants:  segons l’establert a la norma 84 del Reglament de Partits 
i Competicions (2019-2020), a excepció dels següents apartats: 

 “Jugadors estrangers”: al llarg de tota la competició es podran alinear fins a 4 
jugadors no “seleccionables” (jugadors estrangers).   

 Quota Addicional: segons l’establert al Reglament de Partits i Competicions de la 
FCH. 

 S’autoritzarà la participació d’un màxim de dos jugadors nascuts als anys 1990, 
1989, 1988.   
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FASE  FINAL 

 

 Sorteig: el sorteig es realitzarà el dia 27 d’abril de 2020, a les 17,30h 
 

 Participants : els 8 equips classificats de la 2a fase de la competició. 
 

 Sistema de competició : es jugarà pel sistema d’eliminatòries a doble partit entre 
els 8 equips participants. Es farà un sol sorteig i quadre de competició per a totes 
les eliminatòries (quarts de final, semifinals i final). 

 

 Quarts de final:  Caps de sèrie: tindran consideració de caps de sèrie els equips 
provinents del grup A, 1ª Fase, i no podran enfrontar-se entre ells en les 
eliminatòries de ¼ de Final. Ordre de camp: per sorteig pur. Assignació equips:  
per sorteig pur.  

 

 Dates: 10/05/2020 (partit d’anada) i 17/05/2020 (partit de tornada). 
 

 Semifinals: 24/05/2020 (partit d’anada) i 31/05/2020 (partit de tornada) 
 

 Final: 07/06/2020 o 14/06/2020 en una seu a concretar. 
 

 NOTA: A la Final, les despeses derivades de la mateixa (arbitratges, delegat 
federatiu, etc.), es repartiran al 50% entre els 2 equips participants. Les despeses 
arbitrals dels partits de ¼ de Final i Semifinals, aniran a càrrec dels equips locals.   

 

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

Màsters Masculina, temporada 2019/2020. 


