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La Federació Catalana de Futbol celebrarà el dilluns 14 de maig quatre sortejos

diferents al llarg de la jornada.

La seu central de la Federació Catalana de Futbol acollirà el proper dilluns 14 de maig

cinc sortejos. En primer lloc, a les 12.00 hores, tindrà lloc el de la primera eliminatòria

de la Copa Catalunya Amateur. Seguidament, a les 13.30 hores, serà el torn del de la

fase d’ascens a Tercera Catalana de la província de Barcelona. A la tarda, a les 17.00

hores, s’efectuaran els sortejos de la Copa Catalunya Femenina i dels Campionats

de Catalunya de Futbol Base. I, per últim, a les 17.30 hores tindrà lloc el sorteig dels

Campionats de Catalunya Juvenil, Cadet i Infantil.

Pel que fa a la Copa Catalunya Femenina, els equips que estiguin interessants a



disputar-la poden inscriure’s fins aquest divendres 11 de maig. Poden participar tots

els equips que juguin en competició nacional, Preferent Femení i els tres primers

classificats de Primera Divisió Femení (els conjunts filials o dependents d’altres equips

amb dret a participar-hi no poden inscriure’s). Així mateix, l’arbitratge de la competició

és subvencionat per l’FCF i s’atorguen premis per superar eliminatòries i per la disputa

de partit a camp contrari. Està previst que la primera eliminatòria se celebri el cap de

setmana del 19 i 20 de maig, excepte pels equips de Primera Divisió Nacional.

Respecte al Campionat de Catalunya Juvenil, Cadet i Infantil, es classifiquen els

següents equips:

Juvenil: primer i segon classificats catalans de Juvenil Divisió d'Honor, primer i segon

classificat de Juvenil Nacional i campió de cada grup de Juvenil Preferent.

Cadet: del primer al vuitè classificat de Divisió d'Honor.

Infantil: del primer al vuitè classificat de Divisió d'Honor.

Les dates dels partits de les eliminatòries seran els següents:

Per les categories de Juvenil i Infantil:

RONDES DATA

QUARTS DE FINAL 27 DE MAIG

SEMIFINALS 3 DE JUNY

FINAL 9 O DE 10 DE JUNY

Per a la categoria de Cadet (canvi de dates motivat per la disputa del Campionat



Nacional de Seleccions sub 16):

RONDES DATA

QUARTS DE FINAL 20 DE MAIG

SEMIFINALS 27 DE MAIG

FINAL 9 O 10 DE JUNY

Tot i això, els clubs de comú acord podran modificar la data de la seva eliminatòria

sempre que es disputi amb suficient antelació respecte de la següent eliminatòria.

 


