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PLA DE COMPETICIÓ COPA CATALUNYA DE FUTBOL SALA

PREUS ARBITRATGES
Copa Catalunya
Futbol Sala FCF 2016-2017

PREUS COPA CATALUNYA SÈNIOR I BASE MASCULÍ PER PARTIT
PREU TOTAL
(100%)

SUBVENCIÓ LCFS (50%)

PREU PER EQUIP (25%)

1 ÀRBITRE (25 MINUTS PER PART A TEMPS CORREGUT)

80 €

40 €

20 €

SÈNIOR (16ENS DE FINAL)

1 ÀRBITRE I TAULA (20 MINUTS PER PART A TEMPS ATURAT)

130 €

66 €

32 €

SÈNIOR (8ENS I 4TS DE FINAL)

2 ÀRBITRES I TAULA (20 MINUTS PER PART A TEMPS ATURAT)

200 €

100 €

50 €

SÈNIOR (SEMIFINALS I FINAL)

2 ÀRBITRES I TAULA (20 MINUTS PER PART A TEMPS ATURAT)

JUVENIL MASCULÍ (FINS 4TS DE FINAL)

1 ÀRBITRE (25 MINUTS PER PART A TEMPS CORREGUT)

56 €

28 €

14 €

JUVENIL MASCULÍ (SEMIFINALS)

1 ÀRBITRE I TAULA (20 MINUTS PER PART A TEMPS ATURAT)

82 €

42 €

20 €

JUVENIL MASCULÍ (FINAL)

1 ÀRBITRE I TAULA (20 MINUTS PER PART A TEMPS ATURAT)

CADET MASCULÍ (FINS 4TS DE FINAL)

1 ÀRBITRE (25 MINUTS PER PART A TEMPS CORREGUT)

52 €

26 €

13 €

CADET MASCULÍ (SEMIFINALS)

1 ÀRBITRE I TAULA (20 MINUTS PER PART A TEMPS ATURAT)

78 €

40 €

19 €

CADET MASCULÍ (FINAL)

1 ÀRBITRE I TAULA (20 MINUTS PER PART A TEMPS ATURAT)

INFANTIL MASCULÍ (FINS 4TS DE FINAL)

1 ÀRBITRE (25 MINUTS PER PART A TEMPS CORREGUT)

42 €

22 €

10 €

INFANTIL MASCULÍ (SEMIFINALS)

1 ÀRBITRE I TAULA (20 MINUTS PER PART A TEMPS ATURAT)

68 €

34 €

17 €

INFANTIL MASCULÍ (FINAL)

1 ÀRBITRE I TAULA (20 MINUTS PER PART A TEMPS ATURAT)

ALEVÍ (FINS 4TS DE FINAL)

1 ÀRBITRE (25 MINUTS PER PART A TEMPS ATURAT)

38 €

20 €

9€

ALEVÍ (SEMIFINALS)

1 ÀRBITRE I TAULA (15 MINUTS PER PART A TEMPS ATURAT)

64 €

32 €

16 €

ALEVÍ (FINAL)

1 ÀRBITRE I TAULA (15 MINUTS PER PART A TEMPS ATURAT)

BENJAMÍ (FINS SEMIFINALS)

1 ÀRBITRE (25 MINUTS PER PART A TEMPS CORREGUT)

BENJAMÍ (FINAL)

1 ÀRBITRE (25 MINUTS PER PART A TEMPS CORREGUT)

PREBENJAMÍ (FINS SEMIFINALS)

1 ÀRBITRE (25 MINUTS PER PART A TEMPS CORREGUT)

PREBENJAMÍ (FINAL)

1 ÀRBITRE (25 MINUTS PER PART A TEMPS CORREGUT)

CATEGORIA

ARBITRES

SÈNIOR (PRIMERES RONDES)

90

SUBVENCIONAT PER LA LCFS

SUBVENCIONAT PER LA LCFS

SUBVENCIONAT PER LA LCFS

SUBVENCIONAT PER LA LCFS

SUBVENCIONAT PER LA LCFS
20 €

10 €

5€

de la LCFS de la totalitat dels

SUBVENCIONAT PER LA LCFS
20 €

Subvenció del 50% per part

10 €

5€

SUBVENCIONAT PER LA LCFS

partits de la categoria Sénior
Masculí i Base Masculí i el 100%
de la final.
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PREUS COPA CATALUNYA SÈNIOR FEMENÍ PER PARTIT
PREU TOTAL
(100%)

SUBVENCIÓ LCFS (50%)

PREU PER EQUIP (25%)

1 ÀRBITRE (25 MINUTS PER PART A TEMPS CORREGUT)

80 €

48 €

16 €

SÈNIOR (SEMIFINALS)

1 ÀRBITRE I TAULA (20 MINUTS PER PART A TEMPS ATURAT)

106 €

64 €

21 €

SÈNIOR (FINAL)

1 ÀRBITRE I TAULA (20 MINUTS PER PART A TEMPS ATURAT)

JUVENIL - CADET FEMENÍ (FINS 4TS DE FINAL)

1 ÀRBITRE (25 MINUTS PER PART A TEMPS CORREGUT)

52 €

32 €

10 €

JUVENIL - CADET FEMENÍ (FINS SEMIFINALS)

1 ÀRBITRE I TAULA (20 MINUTS PER PART A TEMPS ATURAT)

75 €

45 €

15 €

JUVENIL - CADET FEMENÍ (FINAL)

1 ÀRBITRE I TAULA (20 MINUTS PER PART A TEMPS ATURAT)

BASE FEMENÍ (FINS SEMIFINALS)

1 ÀRBITRE (25 MINUTS PER PART A TEMPS CORREGUT)

BASE FEMENÍ (FINAL)

1 ÀRBITRE (25 MINUTS PER PART A TEMPS CORREGUT)

CATEGORIA

ARBITRES

SÈNIOR (FINS 4TS DE FINAL)

SUBVENCIONAT PER LA LCFS

SUBVENCIONAT PER LA LCFS
40 €

24 €

8€

SUBVENCIONAT PER LA LCFS
Subvenció del 60% per part de la LCFS de la totalitat dels partits de les categories
Senior Femení, Cadet-Juvenil i Base Femení i el 100% de les finals.

COMPENSANCIONS EN PARTITS FORA DE FRANGES HORÀRIES (imports en €/persona)

DIA

HORARI

PREU

DISSABTE, DIUMENGES I FESTIUS

13:00 A 14:59H

6€

DISSABTE, DIUMENGES I FESTIUS

21:00 A 21:59H

6€

DISSABTE

A PARTIR DE LES 22:00H

10 €

FEINER

21:00 A 21:59H

4€

FEINER

A PARTIR DE LES 22H

10 €

L'abonament d'aquestes compensacions arbitrals en concepte de dietes,
seran responsables en la seva totalitat els 2 equips implicats al 50%.
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PLA DE COMPETICIÓ COPA CATALUNYA PER A LA TEMPORADA 2016-2017
PROPOSTA
Setzens de final, vuitens de final i quarts de final

* Aquest procés (passos 1,2 i 3) es produirà amb totes les
divisions de la categoria.

Normativa de competició
de la Copa Catalunya Sènior
2016-2017

COPA CATALUNYA SÈNIOR

4.

No es permet la participació de més d'un equip d'un mateix

1.
* En el cas que en divisions amb més d'un grup, s'inscriguin 2 o

de l'equip que tingui el coeficient més baix.

més equips classificats en el mateix lloc de la classificació, es
procedirà a fer el càlcul del coeficient de punts aconseguits

2.

•

•

Copa Catalunya Sènior està formada per les competicions de:

ronda de setzens de final seran de dues parts de 20 minuts

empat serà el que tingui millor coeficient, fent aquest desempat

cadascuna a temps aturat xiulat per un àrbitre i un taula.

en tots els casos similars.
Tots els partits de la Copa Catalunya Sènior Masculí en les rondes
4.

Després de fer aquest càlcul amb totes les divisions,

de vuitens de final i quarts de final seran de dues parts de 20

s'afegiran als equips de nova inscripció.

minuts cadascuna a temps aturat xiulat per dos àrbitres i un taula.

NORMATIVA DE COMPETICIÓ

Copa Catalunya Sènior Masculí Futbol Sala

SISTEMA DE JOC

Copa Catalunya Sènior Femení Futbol Sala

Coeficients
NORMATIVA D'INSCRIPCIÓ

* Tots els equips de nova inscripció aquest any, tindran un

Els partits de la Copa Catalunya Sènior Femení en les rondes de

número de coeficient en relació a l'ordre d'inscripció en la

setzens de final, vuitens de final i quarts de final seran de dues parts

competició de Copa Catalunya en la qual, el primer inscrit serà

de 25 minuts cadascuna a temps corregut xiulat per un àrbitre.

l'equip amb millor coeficient i l'últim inscrit serà el de pitjor
coeficient.

3.

Els coeficients es calcularan en funció a la classificació de la
1.

Tots els partits de la Copa Catalunya Sènior Masculí en la

dividit per partits disputats. El millor coeficient entre aquest

club o filial en la competició de Sènior Masculí i Sènior Femení.
1.

Els equips participants s'enfrontaran en partit únic a camp

La data límit d'inscripció s'establirà en funció a les dates

temporada anterior.

En cas d'empat a gols a la finalització del temps reglamenti
d'aquests partits, es procedirà al llançament de tirs de

Fases eliminatòries

penal. En el cas que no es desfés l'empat, es continuarien

que la Comissió Executiva de Futbol Sala acordi per

llençant penals fins que un dels dos equips fallés. No hi

començar la disputa d'aquesta competició. Les inscripcions

Per adjudicar els coeficients es procedirà a seguir els següents

rebudes fora d'aquesta data quedaran pendents de

paràmetres:

1.

Els equips participants s'enfrontaran en partit únic a camp

haurà en cap cas pròrroga. Els penals es llençaran segons la

de l'equip que tingui el coeficient més baix.

normativa de les Regles de Joc de la LCFS.

confirmar, segons les vacants en el nombre d'equips
inscrits a l'hora de realitzar els quadrants.

2.

1.

Per tal que les inscripcions siguin correctes s'hauran

Primer, tots els participants amb la millor categoria en

2.

Semifinals i final

Tots els partits de les primeres rondes eliminatòries seran

l'ordre que van acabar la Lliga de la temporada anterior,

de dues parts de 25 minuts cadascuna a temps corregut

excepte els descensos.

xiulat per un únic àrbitre.

1.

d'omplir tots els camps amb les dades corresponents del

que provenen dels quarts de final, s'enfrontaran contra els 2

full d'inscripció.

2.

Tot seguit, tots els ascensos a la millor categoria que es van

En cas d'empat a gols a la finalització del temps reglamenti

equips classificats directament per jugar les semifinals que

d'aquests partits, es procedirà al llançament de tirs de

seran els 2 equips participants en la competició de 1a Divisió

penal. En el cas que no es desfés l'empat, es continuarien

Nacional. Aquests 4 equips jugaran una final a quatre en una

Després, tots els descensos de la millor categoria que

llençant penals fins que un dels dos equips fallés. No hi

seu i data encara per determinar.

“Departament de Competició de Futbol Sala Sènior”. Les

es van produir en la competició de Lliga en la temporada

haurà en cap cas pròrroga. Els penals es llençaran segons la

fulles d'inscripció es poden emplenar digitalment i enviar

anterior.

normativa de les Regles de Joc de la LCFS.

assolir en la competició de Lliga en la temporada anterior.
3.

En Copa Catalunya Sènior Masculí, els 2 equips semifinalistes

Les inscripcions s'han d'enviar obligatòriament per
intranet, de manera que es registrarà un arxiu històric, al

3.

3.

En Copa Catalunya Sènior Femení, els 2 equips semifinalistes que

un cop guardada la informació al full.

provenen dels quarts de final, s'enfrontaran contra els 2 equips
classificats directament per jugar les semifinals que seran els 2
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ARBITRATGE

equips participants amb millor coeficient i s'enfrontaran en partit

corresponent. En el cas de no arribar a un acord entre els

únic a la pista dels equips amb coeficient més baix.

dos clubs, l'equip local, en el termini de 5 dies, haurà de
1.

2.

Els partits de semifinals i finals seran de dues parts de 20

Cada equip es farà càrrec del 50% de l'arbitratge més el

proposar 2 dates per la disputa del partit al Comitè de

50% del cost de la dieta horària en cas de ser oportuna.

Competició dintre del període establert per la disputa de

minuts cadascuna a temps aturat xiulat per dos àrbitres i

l'eliminatòria i aquestes dues dates seran en diferents

un taula. La final es disputarà a la mateixa seu i data que la

2.

final a quatre sènior masculina.

3.

En cas d'empat a gols a la finalització del temps reglamenti

Les Semifinals i la Final de Copa Catalunya Sènior Masculí

dies de la setmana. Aquestes dates seran proposades a

estan subvencionades íntegrament per la LCFS. La Final

l'equip visitant per part del Comitè de Competició, i en

de la Copa Catalunya Sènior Femení esta subvencionada

el cas de no existir l'acord entre ambdós equips amb les

íntegrament per la LCFS.

dates proporcionades, serà el Comitè de Competició qui

d'aquests partits, es procedirà al llançament de tirs de

designarà data, hora i terreny de joc del mateix, segons

penal. En el cas que no es desfés l'empat, es continuarien

hagin estat els motius del desacord entre les dues entitats.
NORMATIVA D'ALINEACIÓ DE FUTBOLISTES

llençant penals fins que un dels dos equips fallés. No hi
haurà en cap cas pròrroga. Els penals es llençaran segons la

2.

normativa de les Regles de Joc de la LCFS.

1.

Per determinar un horari de mutu acord entre dues

Els futbolistes facultats per jugar amb un equip inscrit

entitats, s'haurà enviar un missatge pel sistema tradicional

a la competició de Copa Catalunya seran aquells que hi

d'intranet per part dels 2 equips implicats.

hagin estat degudament inscrits en el mateix club en la
QUADRANTS DE COMPETICIÓ

competició de Lliga.

3.

Aquelles eliminatòries que no es disputin en les dates
establertes seran declarades nul·les, no podent-ne

1.

Dues places directes a les semifinals pels 2 equips participants

2.

en la màxima categoria nacional o amb millor coeficient.

Un jugador/a que hagi disputat algun partit de Copa

jugar fora de termini i quedant eliminats els dos equips

Catalunya amb un equip de la competició Copa Catalunya

participants.

Base del seu club, podrà fer-ho en l'equip inscrit en la
2.

3.

Les altres 2 places a les semifinals sortiran de les rondes

competició de Copa Catalunya Sènior del mateix club

prèvies de la competició

sempre que el Reglament General ho permeti.

Inscripció d'equips de totes les categories i comarques.

3.

4.

Serà obligatori la disputa dels partits a un pavelló
poliesportiu a partir dels setzens de final.

Un jugador/a que hagi disputat algun partit de Copa

* Tota aquella informació que no es vegi especificada en el

Queden exempts de les rondes inicials els equips de les

Catalunya amb un club, no ho podrà fer en un altre club. En

Reglament de Competició de la Copa Catalunya Sènior es regularà

competicions nacionals. Es fan grups per comarques o

cas contrari el Comitè de Competició disposarà la pèrdua

pel Reglament General de la Federació Catalana de Futbol.

proximitat geogràfica per les rondes inicials i, d'aquesta

del partit per alineació indeguda.

manera, evitar els grans desplaçaments quilomètrics.

NORMATIVA DESIGNACIÓ DE DATA DEL PARTIT

* Entren els equips de competicions nacionals pels
enfrontaments directes amb els equips guanyadors de les
rondes prèvies. I així anem fent eliminatòria fins que quedin 2

1.

Per agilitzar la disputa de partits i evitar el fet de jugar-los

equips classificats, per disputar les semifinals amb els 2 equips

fora de dates, en aquesta edició de la Copa Catalunya serà

classificats directament de la categoria 1a Divisió Nacional.

obligatori designar l'horari de disputa de l'eliminatòria
durant la setmana posterior a la data d'inici de l'eliminatòria
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Fases eliminatòries

Per adjudicar els coeficients es procedirà a seguir els següents
paràmetres:

1.
1.

Primer, tots els participants amb la millor categoria en

Els equips participants s'enfrontaran en partit únic a camp
de l'equip que tingui el coeficient més baix.

l'ordre que van acabar la Lliga de la temporada anterior,
excepte els descensos.
COPA CATALUNYA BASE

2.

Per tal que les inscripcions siguin correctes s'haurà d'omplir
un full d'inscripció per equip inscrit i s'hauran d'omplir tots

1.

Copa Catalunya Base la formen les competicions de:

2.

els partits d'eliminatòries seran de dues parts de 25 minuts
2.

els camps amb les dades corresponents.

Tot seguit, tots els ascensos a la millor categoria que es van

cadascuna a temps corregut xiulat per un únic àrbitre.

assolir en la competició de Lliga en la temporada anterior.
3.

•

Copa Catalunya Juvenil Futbol Sala

3.

Les inscripcions s'han d'enviar obligatòriament per

3.

intranet, de manera que es registrarà un arxiu històric, al
•

Copa Catalunya Cadet Futbol Sala

•

Copa Catalunya Infantil Futbol Sala

•

Copa Catalunya Aleví Futbol Sala

•

•

Copa Catalunya Benjamí Futbol Sala

produir en la competició de Lliga en la temporada anterior.

penal. En el cas que no es desfés l'empat, es continuarien
llençant penals fins que un dels dos equips fallés. No hi

* Aquest procés (passos 1,2 i 3) es produirà amb totes les

haurà en cap cas pròrroga. Els penals es llençaran segons la

un cop guardada la informació al full.

divisions de la categoria.

normativa de les Regles de Joc de la LCFS.

Els clubs podran inscriure tants equips filials o dependents

* En el cas que en divisions amb més d'un grup, s'inscriguin 2 o

en una mateixa categoria com equips participants tingui el

més equips classificats en el mateix lloc de la classificació, es

club en la competició de Lliga de la mateixa categoria.

procedirà a fer el càlcul del coeficient de punts aconseguits

Copa Catalunya Prebenjamí Futbol Sala

Semifinals

1.

Femení i Juvenil-Cadet Femení, les 2 semifinals seran de dues

empat serà el que tingui millor coeficient, fent aquest desempat

parts de 25 minuts a temps corregut i xiulat per un àrbitre.

en tots els casos similars.
2.

Copa Catalunya Base Femení Futbol Sala

4.

Després de fer aquest càlcul amb totes les divisions,

En la categoria d'Aleví, les 2 semifinals serà de dues parts
de 15 minuts a temps aturat i xiulats per un àrbitre i un taula.

s'afegiran als equips de nova inscripció.
Coeficients

NORMATIVA D'INSCRIPCIÓ

1.

En les categories de Prebenjamí i Benjamí Masculí i Base

dividit per partits disputats. El millor coeficient entre aquest

Copa Catalunya Juvenil-Cadet Femení Futbol Sala
SISTEMA DE JOC

•

d'aquests partits, es procedirà al llançament de tirs de

fulles d'inscripció es poden emplenar digitalment i enviar

NORMATIVA DE COMPETICIÓ
•

En cas d'empat a gols a la finalització del temps reglamenti

Després, tots els descensos de la millor categoria que es van

“Departament de Competició de Futbol Sala Base”. Les

4.

En el cas de les competicions de Base Masculí i Femení, tots

3.

En la categoria d'Infantil, Cadet i Juvenil Masculí, les 2

* Tots els equips de nova inscripció, tindran un número de

semifinals seran de dues parts de 20 minuts a temps aturat

Els coeficients es calcularan en funció a la classificació de la

coeficient en relació a l'ordre d'inscripció en la competició de

i xiulats per un àrbitre i un taula.

temporada anterior.

Copa Catalunya en la qual, el primer inscrit serà l'equip amb

La data límit d'inscripció s'establirà en funció a les dates

millor coeficient i l'últim inscrit serà el de pitjor coeficient.

4.

En cas d'empat a gols a la finalització del temps reglamenti

que la Comissió Executiva de Futbol Sala acordi per

En el cas de tenir més d'un equip inscrit a la competició de Lliga

d'aquests partits, es procedirà al llançament de tirs de

començar la disputa d'aquesta competició. Les inscripcions

de la temporada anterior i inscriure un nombre inferior d'equips

penal. En el cas que no es desfés l'empat, es continuarien

rebudes fora d'aquesta data quedaran pendents de

a la competició de Copa Catalunya, aquests equips agafaran els

llençant penals fins que un dels dos equips fallés. No hi

confirmar, segons les vacants en el nombre d'equips

millors coeficients dels equips participants de la temporada

haurà en cap cas pròrroga. Els penals es llençaran segons la

inscrits a l'hora de realitzar els quadrants.

anterior.

normativa de les Regles de Joc de la LCFS.
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NORMATIVA D'ALINEACIÓ DE FUTBOLISTES

4.

DE FUTBOL SALA
1.

COPA BASE I JUVENIL – CADET FEMENÍ FUTBOL SALA

En les categories de Prebenjamí i Benjamí Masculí i Base

Catalunya amb un equip, no ho podrà fer en un equip d'altre
Els futbolistes facultats per jugar amb un equip inscrit

nivell (A, B, C o D) de la mateixa categoria. En cas contrari

a la competició de Copa Catalunya seran aquells que hi

el Comitè de Competició disposarà la pèrdua del partit per

Quatre places directes als quarts de finals pels 4 primers

hagin estat degudament inscrits en el mateix equip en la

alineació indeguda.

classificats de la categoria de Divisió d'Honor al finalitzar

competició de Lliga.

1.

Femení i Juvenil-Cadet Femení, la final serà de dues parts
de 25 minuts a temps corregut i xiulat per un àrbitre.

2.

3.

1.

En la categoria d'Aleví, la final serà de dues parts de 15

la Competició de Lliga de la temporada anterior. En el cas

minuts a temps aturat i xiulats per un àrbitre i un taula.

de la categoria de Juvenil tindran aquest dret, els 4 primers

En la categoria d'Infantil, Cadet i Juvenil Masculí, la final

5.

4.

2.

amb un equip del seu club, ho podrà fer en un altre equip d'una

classificats de la categoria de Juvenil Nacional en finalitzar

competició de Copa Catalunya, i tenir més d'un equip a la

altra categoria del mateix club sempre que el Reglament

la Competició de Lliga de la temporada anterior.

competició de Lliga, tots els jugadors/es inscrits al club

General ho permeti. Només podrà disputar la competició

d'aquella categoria, sigui quina sigui la divisió on participin,

de Copa Catalunya amb un equip de cada categoria segons

Les altres 4 places als quarts de finals sortiran de les

podran ser alineats en els partits de Copa Catalunya que es

especifica el punt 4 de l'apartat Alineació de Futbolistes del

rondes prèvies de la competició. Les eliminatòries dels

disputin en aquella categoria.

Reglament de Copa Catalunya Base de Futbol Sala.

En cas d'empat a gols a la finalització del temps reglamenti

quarts de final seran establertes per sorteig públic,

d'aquests partits, es procedirà al llançament de tirs de

sempre enfrontant-se un equip classificat directament

penal. En el cas que no es desfés l'empat, es continuarien

amb un equip classificat dels vuitens de final. S'establirà el

la competició de Copa Catalunya, es podran alinear als

Catalunya amb un club, no ho podrà fer en un altre club. En

llençant penals fins que un dels dos equips fallés. No hi

quadrant d'encreuaments fins a la final.

futbolistes degudament inscrits en la competició de Lliga en

cas contrari el Comitè de Competició disposarà la pèrdua

aquell equip o en els equips de menor nivell (A, B, C o D) i en cap

del partit per alineació indeguda.

haurà en cap cas pròrroga. Els penals es llençaran segons la
normativa de les Regles de Joc de la LCFS.

3.

Inscripció d'equips de totes les categories i comarques.

3.

En el cas d'inscriure més d'un equip en una categoria a

QUADRANTS DE COMPETICIÓ

6.

NORMATIVA DESIGNACIÓ DE DATA DEL PARTIT

màxima categoria. Es creen agrupacions per comarques

EXPLICACIÓ DE L'ALINEACIÓ DE JUGADORS/ES DINS

o proximitat geogràfica per les rondes inicials i, d'aquesta

DE LA MATEIXA CATEGORIA

1.

* Entren els equips de màxima categoria pels enfrontaments
Lliure inscripció i participació de tots els equips a la 1a ronda.

2.

EQUIP INSCRIT
C O P A C A T A L U N YA

Es tindrà en compte la proximitat geogràfica, per això, el

obligatori designar l'horari de disputa de l'eliminatòria

EQUIP
INSCRIT LLIGA

durant la setmana posterior a la data d'inici de l'eliminatòria
corresponent. En el cas de no arribar a un acord entre els
dos clubs, l'equip local, en el termini de 5 dies, haurà de

PUNT 1

EQUIP A

EQUIP A

PUNT 2

EQUIP A

EQUIP A

PUNT 2

EQUIP A

EQUIP B

l'eliminatòria i aquestes dues dates seran en diferents

PUNT 2

EQUIP A

EQUIP C

dies de la setmana. Aquestes dates seran proposades a

proposar 2 dates per la disputa del partit al Comitè de

classificats, per disputar la final.

sorteig pels encreuaments de les eliminatòries prèvies serà
ARBITRATGE

amb altres equips de la mateixa zona. Segons el nombre
d'equips inscrits de cadascun dels grups, es combinarà per
respectar la proximitat en el sorteig i en els aparellaments.

1.

Es treballarà per aconseguir que a les eliminatòries prèvies

l'equip visitant per part del Comitè de Competició, i en

PUNT 3

no hi hagi molts de quilòmetres entres els 2 equips.

2.

Totes les finals de Copa Catalunya Base estan
subvencionades íntegrament per la LCFS.
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Competició dintre del període establert per la disputa de

Cada equip es farà càrrec del 50% de l'arbitratge, cost de la
dieta horària i/o taula.

3.

ALINEACIÓ
FUTBOLISTES

directes amb els equips guanyadors de les rondes prèvies. I
així es van disputant les eliminatòries fins que quedin 2 equips

Per agilitzar la disputa de partits i evitar el fet de jugar-los
fora de dates, en aquesta edició de la Copa Catalunya serà

manera, evitar els grans desplaçaments quilomètrics.
COPA BENJAMÍ DE FUTBOL SALA

Un jugador/a que hagi disputat algun partit de Copa

cas, un jugador/a d'un equip inscrit a la Lliga de major nivell.

Queden exempts de les rondes inicials els equips de la

1.

Un jugador/a que hagi disputat algun partit de Copa Catalunya

En el cas d'inscriure 1 únic equip en una categoria a la

2.

serà de dues parts de 20 minuts a temps aturat i xiulat per
un àrbitre i un taula

Un jugador/a que hagi disputat algun partit de Copa

EQUIP A

EQUIP A-B-C

el cas de no existir l'acord entre ambdós equips amb les

EQUIP B

EQUIP B-C

dates proporcionades, serà el Comitè de Competició qui

EQUIP C

EQUIP C

designarà data, hora i terreny de joc del mateix, segons
hagin estat els motius del desacord entre les dues entitats.
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7. Modificació
articlesd'actuació
estatus i reglament general de la Federació
Pla general

2.

CONVENCIÓ DE CLUBS DE FUTBOL SALA ORDINÀRIA
w w w. f c f. c at

Per determinar un horari de mutu acord entre dues entitats,
s'haurà d'enviar un missatge pel sistema tradicional
d'intranet per part dels 2 equips implicats.

3.

Aquelles eliminatòries que no es disputin en les dates
establertes seran declarades nul·les, no podent-ne
jugar fora de termini i quedant eliminats els dos equips
participants.

4.

L'horari de joc de la Copa Catalunya en categories Base no
podrà sobrepassar les 22 hores. Únicament en cas d'acord
entre els dos equips es podrà designar un partit més tard
d'aquest horari.

5.

Serà obligatori la disputa dels partits a un pavelló
poliesportiu des de quarts de final.

* Tota aquella informació que no es vegi especificada en el
Reglament de Competició de la Copa Catalunya Base es regularà
pel Reglament General de la Federació Catalana de Futbol.
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