FEDERACIÓ CATALANA
D’HANDBOL
Registre Sortida núm.: 37
Data: 26 de gener de 2018

COPA FEDERACIÓ CADET FEMENINA
PRIMERA FASE


Sorteig: el sorteig es realitzarà el dia 19 de desembre de 2018 a les 18,15 hores.



Participants: 22 equips, tenint en compte que el CH Terrassa i CH Banyoles
participant sense drets esportius (SDE).



Sistema de competició: es formaran tres grups de 7 o 8 equips cadascú (tenint
en compte classificació lineal 1ª Fase Primera Catalana Cadet Femenina,
temporada 2017/2018) i assignat per diferents nivells de competició que jugaran el
sistema de lliga a doble volta.



Dates :
Mes
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig



Dia
14
4
4
8
6

21
18
18
22

11
15

28
25
25

Classificacions : Per a la Fase Final es classificaran dotze (12) equips amb la
següent distribució per barem de classificació:

Grup A (1r Nivell): 6 primers equips classificats 1ª Fase
Grup B (2n Nivell): 4 primers equip classificats 1ª Fase
Grup C (3r Nivell): 2 primers equips classificats 1ª Fase
FASE FINAL




Sorteig: el sorteig s’efectuarà el dia 7 de maig de 2018 a les 18,00 hores a la FCH.
Participants : els 12 equips classificats de la 1a fase de la competició.
Sistema de competició :Es crearà un quadre únic de fase final per eliminatòries,
sota la següent configuració:

“Caps de sèrie”: seran els següents equips i es tindran en compte els següents
condicionants:
Sis primers classificats del grup “A” 1a fase.
- Primer classificat grup “A” : CS 1
- Segon classificat grup “A”: CS 2
- Tercer classificat grup “A”: CS 3
- Quart classificat grup “A”: CS 4
- Cinquè classificat grup “A”: CS 5
- Sisè classificat grup “A”: CS 6
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Primer classificat del grup “B” de la 1a fase.
- Primer classificat grup “B”: CS 7
Primer classificat del grup “C” de la 1a fase.
-Primer classificat grup “C”: CS 8
“Sorteig quadre final”: Es sortejaran les eliminatòries E-2, E-4, E-6 i E-8 de vuitens de
final entre els següents participants:
- Segon, tercer, quart classificat del grup “B” 1a fase.
- Segon classificat del grup “C” de la 1a fase.
- Cs5, Cs6, Cs7 i Cs8, els caps de sèrie no es podran enfrontar entre ells i s’intentarà
no assignar equips que hagin jugat la Fase anterior.
Els quatre millors classificats del grup “A” quedaran exempts de disputar
l’eliminatòria de vuitens de final.
L’ordre de camp de les eliminatòries de vuitens de finals serà assignada per
sorteig pur.
Vuitens de final:13/05/18

Quarts de final (Anada): 20/05/18

Quarts de final (tornada): 27/05/18

Semifinals: 03/06/18

Final: 10/06/18

Quadre final (Vuitens de final, quarts de final, semifinals, final):
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Classificacions : el guanyador de la final es proclamarà campió de la Copa Federació
Cadet Femenina.
NOTA: A la final, les despeses derivades de la mateixa (arbitratges, delegat federatiu,
etc.) es repartiran entre els dos equips participants.
Al partits corresponents als 1/8, ¼ i semifinals, aniran a càrrec del club local.

Participació de jugadores procedents del “cup addicional”: les jugadores de
categoria infantil que es vulguin alinear amb equips del mateix club, que participin amb
2 o més equips a la Copa Federació Cadet Femenina, 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 jugadores
de categoria inferior, amb l’altre o altres equips del mateix club que participin a la Copa
Federació Cadet Femenina.
Les jugadores 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 Femenina.
Així mateix, pels clubs que tinguin dos (2) o més equips jugant a la Copa Federació
Cadet Femenina, les jugadores 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.
A cada partit es podran alinear fins a 6 jugadores infantils, tenint en compte que fins un
màxim de dues (2), de les sis (6) possibles, podran ser jugadores infantils nascudes a
l’any 2004 (jugadores infantils de 1r any), amb caire no nominatiu.
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