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CIRCULAR
De: Àrea de Competicions
A:

Equips participants a Primera Catalana Infantil Femenina / Delegacions i Oficines FCH

AFER:

AVANÇ NORMATIVA COPA FEDERACIÓ INFANTIL FEMENINA
TEMPORADA 2017-2018

Per a la vostra informació i coneixement, comuniquem l’avanç de la normativa de la Copa
Federació Infantil Femenina de la present temporada, amb informació referent als aspectes
següents:
COPA FEDERACIÓ INFANTIL FEMENINA (PRIMERA FASE)

Equips participants
Sorteig Primera Fase
Inici previst 1a Fase

Jugadores participants

Inscripcions
Renúncies

a).- equips participants a la Primera Catalana Infantil
Femenina no classificats per a la 2a fase de la competició.
b).- equips de nova creació.
dilluns 9 d’abril de 2018 a les 18,15 hores.
21-22/04/2018
segons l’establert per a la seva categoria al Reglament de
Partits i Competicions (2017-2018), tenint en compte el
següent apartat (“Cupo addicional”):
“Cupo Addicional”: a cada partit es podran alinear fins a 6
jugadores alevins, tenint en compte que fins a un màxim
de dues (2), de les sis (6) possibles, podran ser
jugadores alevins nascudes a l’any 2007 (jugadores
alevins de 1r any), amb caire no nominatiu.
automàtica per a tots els equips especificats a l’apartat (a)
per escrit pels equips de nova creació, abans del dia
02/04/18 a les 13,00 hores
per escrit abans del dia 02/04/2018 a les 13,00 hores.

Caldrà tenir en compte que els clubs que participin amb més d’un equip a la mateixa
competició, hauran de tenir present que una mateixa jugadora, només podrà participar
amb un únic equip del club al llarg de tota la competició.

Sergi Melús
Tècnic de l’Àrea de Competicions
Sant Joan Despí, 8 de març de 2018
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