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D’HANDBOL
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Data: 13 d’abril de 2018

COPA CATALANA ALEVÍ FEMENINA NIVELL 1
PRIMERA FASE


Sorteig: el sorteig es realitzarà el dia 26 de març a les 17,45 hores.



Participants : 10 equips



Sistema de competició : es formarà 2 grups de 5 equips cadascú que jugaran pel
sistema lliga a una volta.



Grups: s’assignaran equips en els grups de competicions per sorteig pur i segons
classificació lineal del Campionat de Catalunya Aleví Femení, Nivell 1, temporada
2017/2018.



Dates :
Mes
Abril
Maig

Dia
15
6

22

29

13

Classificacions : els 4 primers equips classificats dels dos grups de competició es
classificaran per a jugar la Fase Final.
Els equips classificats en cinquena posició dels dos grups de competició, participaran
en l’eliminatòria per establir el 9è i 10è lloc, (Segona Fase, del 9è al 10è Lloc).

SEGONA FASE, DEL 9è AL 10è LLOC


Participants: els equips classificats en cinquena posició dels dos grups de
competició (5A i 5B).



Sistema de competició: es jugarà una única eliminatòria a doble partit entre els
dos equips participants per determinar el 9è i 10è lloc de la Copa Catalana Aleví
Femenina, Nivell 1, temporada 2017/2018.



Ordre de camp: el partit de tornada de l’eliminatòria (26-27/05/18) el jugarà com a
local l’equip millor classificat lineal de la 1ª Fase (segons norma número 183,
apartat D del R.P.C.) dels dos equips classificats com a 5A i 5B.

Eliminatòria pel 9è i 10è Lloc: partit d’anada 19-20/05/2018 i 26-27/05/2018 patit
de tornada.
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FASE FINAL
Sorteig: el sorteig s’efectuarà el dilluns 14/05/2018, a les 17,30h
Participants: els vuits equips classificats de la 1ª Fase de la competició.
Sistema de competició: eliminatòria a doble partit de quarts de final i eliminatòria a
partit únic per semifinals i final.
Distribució d’equips sorteig quarts de final, semifinals: per sorteig pur i en un sol
quadre de competició, es distribuiran els equips participants tenint en compte que els
equips classificats 1A, 2A, 1B i 2B seran caps de sèrie (no podran enfrontar-se entre
ells en l’eliminatòria de ¼ de Final) i s’intentarà no repetir equips que s’hagin disputat
junts la 1ª Fase.
Dates:
Quarts de final: partit d’anada 19-20/05/2018 i 26-27/05/2018 patit de tornada.
Semifinals: eliminatòria a partit únic: 02-03/06/2018.
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 : l’equip guanyador de la final es proclamarà campió de la Copa
Catalana Aleví Femenina Nivell 1.
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