FEDERACIÓ CATALANA
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Data: 24 d’abril de 2018

COPA CATALANA CADET MASCULINA
PRIMERA FASE





Sorteig : el sorteig s’efectuarà el dia 23 d’abril de 2018 a les 17,45 hores a la FCH.
Participants : 12 equips.
Sistema de competició : es formaran 3 grups de 4 equips que jugaran pel sistema
lliga a una volta.
Dates:
maig: 6, 13 i 20

Classificacions : el primers classificats de cada grup, juntament amb el millor segons
equip classificat dels tres grups de competició es classificaran per a la 3a fase de la
competició, fent un total de 4 equips.
Per tal de determinar el millor segon equip classificat dels tres grups de competició,
aplicarem la els criteris establerts en l’apartat D de la norma 183 del Reglament de
Partits i Competicions.

SEGONA FASE



Sorteig : el sorteig s’efectuarà el dia 23 d’abril de 2018 a les 17,45 hores a la FCH.
Participants : 3 equips (equips inscrits en aquesta competició que hagin jugat la
Fase Final TOP “4” de la Lliga Catalana Cadet Masculina).
 Sistema de competició : es formarà 1 grup de 3 equips que jugarà pel sistema
lliga a 1 volta.
 Dates:
maig: 6, 13 i 27
Es deixen lliures les dates del 20/05/18 i 03/06/18 amb motiu de la celebració de les
fases estatals del Campionat d’Espanya Cadet Masculí.

Classificacions : els 2 primers classificats es classificaran per a la fase final de la
competició.
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TERCERA FASE



Participants : els 4 equips classificats de la 1a fase de la competició.
Sistema de competició : es jugaran 2 eliminatòries a partit únic amb la següent
distribució:

E-1: millor 1r 1ª Fase contra millor segons 1a fase (Eliminatòria E-1).
E-2: millor segon 1r 1a fase contra 3r millor 1r a fase (Eliminatòria E-2).
Els dos millors primers equips de la 1a fase jugaran com a locals aquestes
eliminatòries.


Data: 27/05/2018

Classificacions : els guanyadors d’aquestes dos eliminatòries (2 equips) es
classificaran per a jugar la fase final de la competició.
FASE FINAL




Participants : els 2 equips classificats de la 2a fase i els 2 equips classificats de la
3a fase de la competició, fent un total de 4 equips.
Sorteig : el sorteig s’efectuarà el dia 28 de maig de 2018 a les 18,15 hores a la
FCH.
Sistema de competició : per eliminatòries a partit únic entre els 4 equips
classificats, tenint en compte el següent:

Seran “caps de sèrie” els 2 equips classificats de la 2a fase de la competició i no es
podran enfrontar entre ells. L’ordre de camp de les 2 eliminatòries de semifinals serà
assignada per sorteig pur.
Semifinals: 10/06/18

Final: 16 o 17/06/18

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 semifinals,
aniran a càrrec de l’equip local.

Classificacions : el guanyador de la final es proclamarà campió de la Copa Catalana
Cadet Masculina.
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