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COPA CATALANA JUVENIL FEMENINA
PRIMERA FASE






Sorteig : el sorteig s’efectuarà el dia 19 de març de 2018 a les 17,30 hores a la
FCH.
Participants : 8 equips.
Renúncies: 4 equips.
Sistema de competició : es formaran 2 grups de 4 equips cadascú que jugaran
pel sistema lliga a doble volta.
Dates:
abril: 8, 22 i 29

maig: 13, 20 i 27

Classificacions : els 2 primers equips classificats de cada grup es classificaran per a
la Fase Final de la competició, fent un total de 4 equips.

FASE FINAL



Participants : els 4 equips classificats de la 1a fase de la competició.
Sistema de competició : per eliminatòries a doble partit entre els 4 equips
classificats, tenint en compte la següent distribució:

Semifinal E1: 1r A 1a fase contra 2n B 1a fase.
Semifinal E2: 1r B 1a fase contra 2n A 1a fase.
Els equips 1rA i 1r B de la 1a fase jugaran com a locals el partit de tornada
(diumenge 03/06/2018) de l’eliminatòria E1 i E2 de semifinals.
Semifinals: partit d’anada dissabte 02/06/18 i partit de tornada diumenge 03/06/18
Final: els equips guanyadors de les eliminatòries de semifinals E1 i E2 jugaran la final
el dissabte 09/06/2018 o diumenge 10/06/2018 en una seu encara per determinar.
NOTA: A la final, les despeses derivades de la mateixa (arbitratges, delegat federatiu,
etc.), es repartiran al 50% entre els 2 equips participants. En els partits corresponents
a les eliminatòries de semifinals, les despeses arbitrals aniran a càrrec dels equips
locals.

Classificacions : el guanyador de la final es proclamarà campió de la Copa Catalana
Juvenil Femenina, temporada 2017/2018.
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