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NORMATIVA COPA FEDERACIÓ PRIMERA CATALANA
SÈNIOR FEMENINA, TEMPORADA 2020/2021
1ª FASE







Sorteig : el sorteig es va celebrar divendres 12/03/2021, a les 16,00h
Participants : 12 equips.
Sistema de competició : es formaran 2 grups de 6 equips cadascú, que jugaran pel
sistema lliga a una volta.
Assignació equips : per relativa proximitat geogràfica i ordre de classificació lineal
temporada 2019/2020.
Dates:
Mes

Dia

Març
Abril
Maig

18
16






21
02

30

Classificacions :
Fase Final: els dos primers equips classificat de cada grup, fent un total de
quatre (4) equips, es classificaran per a jugar la Fase Final.
Fase pel 5è 8è lloc: els equips 3A, 4A, 4B i 4B, en total 4 equips, es classificaran
per a jugar la Fase pel 5è al 8è lloc.
Fase pel 9è al 12è lloc: els equips 5A, 6A, 5B i 6B, en total 4 equips, es
classificaran per a jugar la Fase pel 9è al 12è lloc.

OBSERVACIONS REGLAMENTÀRIES
Jugadores participants en la competició de Copa “QUOTA ADDICIONAL”:

NOMBRE MÀXIM
DE JUGADORES

FINS L’ANY 1996

NASCUDES L’ANY
1997, 1998, 1999,
2000 i 2001

JUGADORES JUVENILS

0
4
4

12
8
0

Número il·limitat
Número il·limitat
Número il·limitat

Per afavorir la promoció de les jugadores de les competicions i categories inferiors, les
jugadores de la quota addicional no tindran caràcter nominatiu. Les jugadores que formin
part de la quota addicional, només podran ser alienades en un màxim de dos partits per
jornada esportiva, sense tenir en compte la data de la seva celebració.
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Les jornades de recuperació per partits ajornats pel protocol COVID de la FCH
s’assignaran d’ofici els cap de setmana que no disposin de jornada esportiva.


Dates:
Mes
Abril
Maig

Dia
11
09

25
23

Termini altes federatives 1ª Fase: El termini per a tramitar altes federatives per
jugadores provinents de baixes federatives tramitades durant la present temporada
2020-2021 (del mateix club o d’un altre) serà el 10/05/2021.

Nota : les jornades esportives i sistema de competició incloses en la normativa es poden
modificar degut a una possible suspensió de la competició amb motiu de la pandèmia
mundial de la Covid-19. En aquest supòsit, es proposaria un calendari esportiu i sistema
de competició alternatiu, adaptat als esmentats condicionants.

FASE: TÍTOL







Participants : els quatre (4) equips classificats de la 1a fase.
Sistema de competició : S’efectuarà un sol quadre Fase Final per les Semifinals i
Final i partit per Tercer i Quart lloc, les eliminatòries de Semifinals, Final i partit pel Tercer
i Quart Lloc es disputarà amb el format eliminatòria a partit únic.
Configuració equips: s’estableix la següent assignació d’equips segons l’ordre de
classificació lineal obtingut en la 1ª Fase:
Semifinal E-1: 2B & 1A (*)
Semifinal E-2: 2A & 1B (*)
Ordre de camp: els equips classificats en primer lloc jugaran el partit de tornada com
a locals ; (*) s’assignarà el número 2 del ‘eliminatòria al millor primer classificat de
la 1ª Fase i el guanyador de la semifinal jugarà com a local la Final.



Dates:

o
o
o

Semifinals: 06/06/2021
Partit pel tercer i quart lloc: 13/06/2021
Final: 13/06/2021

NOTA: A la final, les despeses derivades de les eliminatòries aniran a càrrec del club
local, segons les dades reflectides anteriorment.
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 Classificacions :
 El guanyador de la final es proclamarà campió de la Copa Federació Primera
Catalana Sènior Femenina.
 El guanyador del partit pel Tercer i Quart Lloc, serà el tercer classificat lineal de
la Copa Federació Primera Catalana Sènior Femenina.

FASE: del 5è al 8è LLOC








Participants : els quatre (4) equips classificats de la 1a fase.
Sistema de competició : S’efectuarà un sol sorteig i quadre Fase Final per les
Semifinals i Final i partit per Tercer i Quart lloc, les eliminatòries de Semifinals es
disputaran a doble partit i la Final i partit pel Tercer i Quart Lloc es disputarà amb el
format eliminatòria a partit únic.
Configuració equips: s’estableix la següent assignació d’equips segons l’ordre de
classificació lineal obtingut en la 1ª Fase:
Semifinal E-1: 4B & 3A (*)
Semifinal E-2: 4A & 3B (*)
Ordre de camp: els equips classificats en primer lloc jugaran el partit de tornada com
a locals ; (*) s’assignarà el número 2 del ‘eliminatòria al millor tercer classificat de la
1ª Fase i el guanyador de la semifinal jugarà com a local la Final.



Dates:

o
o
o

Semifinals: 06/06/2021
Partit pel tercer i quart lloc: 13/06/2021
Final: 13/06/2021

NOTA: A la final, les despeses derivades de les eliminatòries aniran a càrrec del club
local, segons les dades reflectides anteriorment.
 Classificacions :
 el guanyador de la final es proclamarà millor 5è classificat lineal de la Copa
Federació Primera Catalana Sènior Femenina.
 El guanyador del partit pel Tercer i Quart Lloc, serà el 7è millor classificat lineal
de la Copa Federació Primera Catalana Sènior Femenina.

FASE: del 9è al 12è LLOC





Participants : els quatre (4) equips classificats de la 1a fase.
Sistema de competició : S’efectuarà un sol sorteig i quadre Fase Final per les
Semifinals i Final i partit per Tercer i Quart lloc, les eliminatòries de Semifinals es
disputaran a doble partit i la Final i partit pel Tercer i Quart Lloc es disputarà amb el
format eliminatòria a partit únic.
Ordre de camp: els equips classificats en primer lloc jugaran el partit de tornada com
a locals ; (*) s’assignarà el número 2 del ‘eliminatòria al millor cinquè classificat de
la 1ª Fase i el guanyador de la semifinal jugarà com a local la Final.
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Configuració equips: s’estableix la següent assignació d’equips segons l’ordre de
classificació lineal obtingut en la 1ª Fase:
Semifinal E-1: 6B & 5A (*)
Semifinal E-2: 6A & 5B (*)



Dates:

o
o
o

Semifinals: 06/06/2021
Partit pel tercer i quart lloc: 13/06/2021
Final: 13/06/2021



NOTA: A la final, les despeses derivades de les eliminatòries aniran a càrrec del club
local, segons les dades reflectides anteriorment.
NOTA: A la final, les despeses derivades de les eliminatòries aniran a càrrec del club
local, segons les dades reflectides anteriorment.
 Classificacions :
 el guanyador de la final es proclamarà millor 9è classificat lineal de la Copa
Federació Primera Catalana Sènior Femenina.
 El guanyador del partit pel Tercer i Quart Lloc, serà el 11è millor classificat lineal
de la Copa Federació Primera Catalana Sènior Femenina.

Nota : les jornades esportives i sistema de competició incloses en la normativa es poden
modificar degut a una possible suspensió de la competició amb motiu de la pandèmia
mundial de la Covid-19. En aquest supòsit, es proposaria un calendari esportiu i sistema
de competició alternatiu, adaptat als esmentats condicionants.
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