
Torna la Copa Catalunya Amateur
COPES | 14/05/2018

A la seu central de l’FCF, a Barcelona, s’ha definit la primera eliminatòria de la Copa

Catalunya Amateur, que comença el 19 i 20 de maig de 2018.

La Copa Catalunya Amateur s’inicia el proper cap de setmana del 19 i 20 de maig,

quan es disputarà la primera eliminatòria d’aquesta competició. Per aquest motiu, a la

seu central de la Federació Catalana de Futbol, a Barcelona, aquest migdia s’ha dut a

terme el sorteig per determinar els primers partits. Enguany, en la primera

eliminatòria hi prendran part un total de 21 equips. El resultat del sorteig ha estat el

següent:

PRIMERA ELIMINATÒRIA

DATA APARELLAMENTS
HORA

RIS
CAMP



20/05

/18

CERRO CLUB DEPORTIVO "A" -  MONTSANT DE

LA PEIRA, U.D. "A"
12.15

Camp Mpal. Trinitat

Vella

20/05

/18
Pª BARC. ANGUERA "A" -  BARCELONETA, C.F. "A" 16.00

Camp de Futbol Escola

Industrial

19/05

/18

SPORTING PINYANA CLUB FUTBOL “A” - FLIX, JD

"A"
17.00

Camp Mpal. de la

Sisquella

19/05

/18
MASPUJOLS,UE. "A" -  LA GRANADA, C.F. "A" 18.00

Camp Mpal. de

Maspujols

19/05

/18
SAULEDA, A.D. "A" -  LES PLANES, C.F. "A" 16.00 Camp Mpal. El Gregal

19/05

/18

SANTA EUGÈNIA, J.E. "A" -  CASTELLTERÇOL, C.F.

"A"
17.00

Camp Mpal. Sot de les

Bruixes

19/05

/18
ARTÉS, F.C. "A" -  CAPELLADES, C.F. "A" 16.00 Camp Mpal. d'Artés

19/05

/18

Pª BLAUGRANA SANT CUGAT "A" -  MONTORNÈS

NORTE, C.D. "A"
19.30 Camp Mpal. Can Magí

19/05

/18
PREMIÀ DALT, C.D. "C" -  VILASSAR DALT, C.E. "A" 18.00

Camp Mpal. Premià de

Dalt

20/05

/18

VINYETS MOLÍ-VELL, C.F. "A" -  INCRESA

ATLÉTICO CLUB FUTBOL "A"
18.30

Camp Mpal. La

Parellada

PRIMERA ELIMINATÒRIA



EXEMPT:  CASTELLBELL I VILAR, C.E. "A"

PRIMERA ELIMINATÒRIA

Recordem que en aquesta competició, corresponent a la temporada 2018-2019,

participen els equips campions de grup de Segona, Tercera i Quarta Catalana, a la

finalització de la temporada 2017-2018. No poden prendre part els equips filials i

dependents si el principal té dret a participar en aquesta competició. En canvi, sí poden

participar els equips campions que siguin filials i dependents d’equips que disputin

competicions estatals.

La competició es desenvoluparà pel sistema d’eliminatòries, a partit únic. En cas

d’empat a la finalització del partit, es procedirà al llançament de penals, de conformitat

amb les disposicions vigents. I sempre que sigui possible, els partits es jugaran en el

camp de l’equip d’inferior categoria; i en el cas que siguin equips de la mateixa

categoria, el camp s’elegeix per sorteig.



Es disputaran les següents eliminatòries:

Primera: participaran els equips campions de Quarta Catalana que hagin conclòs la

lliga fins al 13 de maig de 2018.

Segona: participaran els classificats de la primera eliminatòria i se celebrarà els dies

26 i 27 de maig.

Tercera: participaran els classificats de la segona eliminatòria, més els campions de la

Quarta Catalana que finalitzin la seva competició el dia 27 de maig de 2018, i els

campions de grup de la Segona i Tercera Catalana. Tindrà lloc els dies 2 i 3 de juny.

Quarta: competiran els classificats de la tercera eliminatòria i es jugarà  els dies 9 i 10

de juny.

Cinquena: participaran els classificats de la quarta eliminatòria i es disputarà els dies

16 i 17 de juny.

Les properes eliminatòries se celebraran a partir del mes d’agost de 2018.

La Federació Catalana de Futbol assumirà el cost dels arbitratge i enviarà cinc pilotes

als equips que juguin com a locals. L’ import que donarà l’FCF als equips que disputin la

primera, segona i tercera eliminatòria serà de 150€. Els que juguin la quarta i la

cinquena eliminatòria rebran 300€. Els equips que perdin la semifinal tindran una

compensació econòmica de 1.000€. I a la final, el subcampió rebrà 2.000€ i el campió,

4.000€.

 


