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 COPA FEDERACIÓ CADET MASCULINA 

 

PRIMERA FASE (PER NIVELLS) 

 

 Sorteig: el sorteig es realitzarà el dia 25 de febrer de 2020 a les 17,00 hores. 
 

 Participants: 26 equips 
 

 Sistema de competició: es formaran  quatre grups de 5 equips i un grup de 6 equips 
cadascú que jugaran pel sistema de lliga a dues voltes. L’assignació dels equips als 
grups ha estat per nivells, tenint en compte la classificació obtinguda en la 1ª Fase 
Segona Catalana Cadet Masculina i relativa distribució geogràfica.  

 Dates:   
 

Mes  Dia 

 

Març  8 15 22 29  

Abril  5  19 26  

Maig   10 17 24  

 
 

 Classificacions :  
 

Classificacions: els barems de classificació per a la Fase Final seran els següents. 
Grup A, Nivell “I”: 2 primers equips classificats (2 equips). 
Grup B, Nivell “I”: 2 primers equips classificats (2 equips). 
Grup C, Nivell “I”: 2 primers equips classificats (2 equips). 
Grup D, Nivell “II”: 1 primer equip classificat (1 equips). 
Grup E (Nivell “II”): 1 primer equip classificat (1equip). 
En total es classificaran 8 equips per a la Fase Final.  

        

 Termini d’altes federatives :  
 
El termini per a tramitar altes federatives per a jugadors durant la present 
temporada 2019/2020 i en l’esmentada competició serà el 11/05/2020. 
 

FASE FINAL    

 

Sorteig: el sorteig s’efectuarà dilluns 25/05/2020, a les 16,30h 
Participants: els vuits equips classificats de la 1ª Fase de la competició. 
Sistema de competició: per eliminatòries en un sol quadre de competició dels vuit 
equips participants que jugaran pel sistema d’eliminatòria a partit únic per les 

eliminatòries de: quarts de final, semifinals i final. 
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Caps de Sèrie: seran caps de sèrie els equips que obtinguin la classificació 1A, 1B, 1C 
i el millor segon equip classificat dels grups A, B i C i no podran enfrontar-se entre ells 
en l’eliminatòria de ¼ de Final.  
Distribució d’equips sorteig quarts de final, semifinals: per sorteig pur i en un sol 
quadre de competició, es distribuiran els equips participants tenint en compte la 
consideració del caps de sèrie. S’intentarà no repetir equips que hagin participat en el 
mateix grup de la 1ª Fase. 
Ordre de camp: per sorteig pur.    
 
Dates:  
.- Quarts de final: 31/05/2020 ; semifinals: 07/06/2020.  

.- Final: II Jornada Finals de Copa Catalanes (13-14/06/2020, seu per determinar). 

 

Classificacions : l’equip guanyador de la final es proclamarà campió de la Copa 
Federació Cadet Masculina, temporada 2019/2020. 
NOTA: en el partit de la Final, les despeses derivades de la mateixa (arbitratges, delegat 
federatiu, anotadors-cronometradors, 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. 

 
 
Participació de jugadores procedents del “cup addicional”: els jugadors de 
categoria infantil que es vulguin alinear amb equips del mateix club, que participin amb 
2 o més equips a la Copa Federació Cadet Masculina, amb autorització per a jugar a 
categoria superior, només ho podran fer en un (1) sol equip. Les autoritzacions per a 
jugar a categoria superior, seran especifiques per un (1) sol equip del mateix club (l’equip 
que el club sol·liciti l’autorització) i mai podran ser alineades, com a jugadors de 
categoria inferior, amb l’altre o altres equips del mateix club que participin a la Segona 
Catalana Cadet Masculina. 
 
Els jugadors  cadets de 1r any procedents d’altre/es equip/s del mateix club i d’una 
competició de rang diferent, només es podran alinear amb un (1) sol equip i mai ho 
podran fer en dos (2) o més equips que juguin a la Copa Federació Cadet Masculina.  
 
Així mateix, pels clubs que tinguin dos (2) o més equips jugant a la Copa Federació 
Cadet Masculina, els jugadors cadets de 1r any només podran jugar amb l’equip que 
hagin tramitat la seva llicència i mai ho podran fer amb l’altre o altres equips que juguen 
en aquesta competició.  
 
- Segons l’establert per a la seva categoria, norma 102 R.P.C. (2019-2020), tenint en 
compte el següent apartat (“quota addicional”): a cada partit es podran alinear fins a 6 
jugadors infantils nascuts l’any 2006 i 2007, amb caire no nominatiu. 
- Els clubs que participin amb més d’un equip a la mateixa competició, hauran de tenir 
present que un mateix jugador, només podrà participar amb un únic equip del club al 
llarg de tota la competició. 


