FEDERACIÓ CATALANA
D’HANDBOL
Registre Sortida número: 52
Data: 8 de febrer de 2018

COPA CATALANA ALEVÍ MASCULÍ - MIXT NIVELL 1
PRIMERA FASE


Sorteig: el sorteig es realitzarà el dia 22 de Gener a les 18,15 hores.



Participants : 20 equips.



Sistema de competició : es formaran 4 grups amb 4 nivells de competició i amb
les característiques següents.

Grup A de Nivell “1”: 5 equips.
Grup B de Nivell “2”: 5 equips.
Grup C de Nivell “3”: 5 equips.
Grup D de Nivell “4”: 5 equips
Tots 4 grups jugaran sota el format de lliga a 2 voltes amb “plantilla” de 6 equips.


Dates :
Mes
Febrer
Març
Abril

Dia
4
4
8

11
15

18
18
22

25
25

Classificacions: els barems de classificació per a la fase final seran els següents.
Grup A de Nivell “1”: 5 primers equips classificats (5 equips).
Grup B de Nivell “2”: 4 primers classificats (4 equips).
Grup C de Nivell “3”: 2 primers classificats (2 equips).
Grup D de Nivell “4”: 1 primer equip classificat (1 equip)
En total es classificaran 12 equips.
FASE FINAL





Sorteig: es realitzarà el dia 23 de abril a la FCH, a les 18,25h.
Participants : els dotze (12) equips classificats de la 1a fase de la competició.
Sistema de competició i dates: per eliminatòries a doble partit, en un sol quadre
de sorteig, de vuitens de final, quarts de final, semifinals i final) .
Distribució d’equips sorteig vuitens de final, quarts de final, semifinals i final:

Vuitens de Final:
Participaran en les eliminatòries de vuitens de final vuit (8) equips provinents de la 1ª
Fase: 5è classificat (1 equip) grup A (Nivell 1), 4 primers equips classificats del grup B
(Nivell 2), 2 primers equips classificats del grup C (Nivell 3) i el primer (1) equip
classificat del grup D (Nivell 4), fent un total de vuit (8) equips.
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“Caps de sèrie eliminatòries 1/8 de Final”: seran caps de sèrie i no podran enfrontar-se
entre ells el 5è classificat del grup A, els 3 primers equips classificats del grup B que
jugaran com a locals el partit de tornada (06/05/2018) i sota la següent configuració:
E-1: 4B contra 5A
E-2: Exempt, assignació 4A 1ª Fase
E-3: 1D contra 3B
E-4: Exempt, assignació 1A 1ª Fase
E-5: 1C contra 2B
E-6: Exempt, assignació 2A 1ª Fase
E-7: 2C contra 1B
E-8: Exempt, assignació 3A 1ª Fase
“Exempts”: queden exempts de disputar l’eliminatòria de 1/8 de final el quatre millors
equips classificats del grup A, 1ª Fase.
Quarts de Final:
Participaran en les eliminatòries de quarts de final els equips guanyadors de les
eliminatòries de vuitens de final E-1, E-3, E-5 i E-8 (4 equips), juntament amb els 4
equips exempts de disputar l’anterior eliminatòria.
“Caps de sèrie”: 4 primers equips classificats del grup A (Nivell 1), exempts de disputar
la eliminatòria de 1/8 de Final, no es podran enfrontar entre ells i sota la següent
configuració:
E-1: guanyador eliminatòria E-1 1/8 de Final contra 4A 1ª Fase
E-2: guanyador eliminatòria E-3 1/8 de Final contra 1A 1ª Fase
E-3: Guanyador eliminatòria E-5 1/8 de Final contra 2A 1ª Fase
E-4: guanyador eliminatòria E-7 1/8 de Final contra 3A 1ª Fase
L’ordre de camp de les eliminatòries de quarts de final i semifinals serà
assignada per sorteig pur.
Dates:
Vuitens de Final: partit d’anada 29/04/2018 i 06/05/2018 partit de tornada
Quarts de final: partit d’anada 13/05/201 i 20/05/2019 partit de torn
Semifinals: 27/05/2018 i 03/06/2018
Final: dissabte 09/06/2018 ó diumenge 10/06/2018.
NOTA: A la final, les despeses derivades de la mateixa (arbitratges, delegat federatiu,
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.

Classificacions : el guanyador de la final es proclamarà campió de la Copa Catalana
Aleví Masculí - Mixt Nivell 1, temporada 2017/2018.
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