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Els 28 equips que competiran en les primeres rondes d’aquesta competició ja coneixen

els rivals amb qui s’hauran d’enfrontar. El sorteig s’ha dut a terme a la seu central de

l’FCF a Barcelona.

A la Copa Catalunya Absoluta hi participen els campions de Grup de Primera

Catalana i els equips de Tercera Divisió, Segona Divisió ‘B’ i Segona Divisió ‘A’ de la

temporada 2017-2018. Aquest migdia, a la Sala d’Actes de la Federació Catalana de

Futbol, a Barcelona, el Secretari General, Oriol Camacho, ha presidit el sorteig que ha

definit les tres primeres rondes. El format de la competició és un sistema

d’eliminatòries a partit únic, i en cas d’empat a la finalització del partit, es procedirà als

llançaments de penals.



Les eliminatòries es disputaran, sempre que sigui possible, en el camp de l'equip

d’inferior categoria, i si coincideixen equips de la mateixa categoria, el camp s’elegeix

per sorteig. Es disputaran les següents eliminatòries:

Primera eliminatòria: participaran  els equips campions dels Grup 1 i 2 de Primera

Catalana i els equips inscrits de la Tercera Divisió i de la Segona Divisió ‘B’ estatals. Se

celebrarà el 28 i 29 de juliol.

Segona eliminatòria: participaran els classificats de la primera eliminatòria. Se

celebrarà el 4 i 5 d’agost.

Tercera eliminatòria: participaran els equips de la segona eliminatòria. Se celebrarà

l’11 i 12 d’agost.

Quarta eliminatòria: participaran els classificats de la tercera eliminatòria i els tres

equips de la Segona Divisió ‘A’.

Semifinals: participaran els classificats de la quarta eliminatòria.

Final: Participaran els guanyadors de les semifinals. 



El resultat del sorteig ha estat el següent:



PRIMERA ELIMINATÒRIA

PALAMÓS C.F. "A" - BADALONA, C.F. "A"

GRANOLLERS, E.C. "A" - UE LLAGOSTERA-COSTA BRAVA SAD "A"

FIGUERES, U.E. "A" - HORTA, U.AT. "A"

FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA "A" - SABADELL F.C., C.E. "A"

SANT ANDREU, U.E. "A" - VILASSAR MAR,U.E. "A"

CERDANYOLA DEL VALLÈS FC. "A" - PERALADA, C.F. "A"

ESPANYOL, R.C.D. "B" - OLOT, U.E. "A"

SANTS, UE - CASTELLDEFELS, U.E. "A"

SANTFELIUENC, F.C. "A" - CORNELLÀ U.D "A"

SAN CRISTÓBAL, CP - TERRASSA FC " A"

L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS "A" - EUROPA, C.E. "A"

SANTBOIÀ, F.C. "A" - VILAFRANCA, F.C. "A"

PRAT, A.E. "A" - ASCÓ, F.C. "A"

GAVÀ, C.F. "A" - LLEIDA ESPORTIU C. "A"



SEGONA ELIMINATÒRIA

GUANYADOR DEL PALAMÓS C.F. "A" - BADALONA, C.F. "A" (1) vs GRANOLLERS, E.C. "A" - UE

LLAGOSTERA-COSTA BRAVA SAD "A" (2)

GUANYADOR DEL FIGUERES, U.E. "A" - HORTA, U.AT. "A" (3) vs FUNDACIÓ ESPORTIVA

GRAMA "A" - SABADELL F.C., C.E. "A" (4)

GUANYADOR DEL SANT ANDREU, U.E. "A" - VILASSAR MAR,U.E. "A" (5) vs CERDANYOLA

DEL VALLÈS FC. "A" - PERALADA, C.F. "A" (6)

GUANYADOR DE L'ESPANYOL, R.C.D. "B" - OLOT, U.E. "A" (7) vs SANTS, UE -

CASTELLDEFELS, U.E. "A" (8)

GUANYADOR DEL SANTFELIUENC, F.C. "A" - CORNELLÀ U.D "A" (9) vs SAN CRISTÓBAL, CP -

TERRASSA FC " A" (10)

GUANYADOR DE L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS "A" - EUROPA, C.E. "A" (11) vs SANTBOIÀ,

F.C. "A" - VILAFRANCA, F.C. "A" (12)

GUANYADOR DEL PRAT, A.E. "A" - ASCÓ, F.C. "A" (13) vs GAVÀ, C.F. "A" - LLEIDA ESPORTIU C.

"A" (14)



TERCERA ELIMINATÒRIA

GUANYADOR 1 vs 2 QUEDA EXEMPT

GUANYADOR 3/4 vs 5/6

GUANYADOR 7/8 vs 9/10

GUANYADOR 11/12 vs 13/14

A més a més, les subvencions que l’FCF ofereix en matèria de desplaçaments per als

equips visitants i els premis als guanyadors de les diferents eliminatòries són els

següents:

SUBVENCIONS



Primera eliminatòria

300€ als equips visitants (menys de 50 km de desplaçament).

500€ als equips visitants (més de 50 km de desplaçament).

300€ als equips guanyadors de les eliminatòries.

Segona

eliminatòria
400€ als equips visitants (menys de 50 km de

desplaçament).

600€ als equips visitants (més de 50 km de desplaçament).

400€ als equips guanyadors de les eliminatòries.

Tercera eliminatòria

500€ als equips visitants (menys de 50 km de desplaçament).

700€ als equips visitants (més de 50 km de desplaçament).

500€ als equips guanyadors de les eliminatòries.

Quarta eliminatòria

600€ als equips visitants (menys de 50 km de desplaçament).

800€ als equips visitants (més de 50 km de desplaçament).

1.000€ als equips guanyadors de les eliminatòries.

Semifinals 2.000€ als equips perdedors.

SUBVENCIONS



Final
5.000€ a l'equip subcampió.

15.000€ a l’equip campió.

SUBVENCIONS

Per a més informació, podeu clicar AQUÍ. 

 

http://files.fcf.cat/documentos/noticies/2018-07-02_16:35:30_EquipsparticipantsCopaCatalunyaAbsoluta2018-2019.pdf

