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Un total de 16 equips disputaran la primera ronda d’una nova edició de la Copa

Catalunya Amateur que comença aquest cap de setmana 18 i 19 de maig de 2019.

A la Sala d’Actes de la Federació Catalana de Futbol, a Barcelona, aquest matí s’han

definit els aparellaments de la primera eliminatòria de la Copa Catalunya Amateur,

que tindrà lloc el 18 i 19 de maig. Amb els horaris dels duels pendents de confirmar en

els propers dies pels equips, els 16 conjunts que jugaran aquesta primera ronda són:



PRIMERA ELIMINATÒRIA

MBD LIONS, CE “A” - ALZAMORA, CF "A"

APA POBLE SEC, CE “B” - SPORTING GAVÀ 2013 FUTBOL CLUB "A"

BENISSANET, C.D. "A" - ATLÈTIC VILANOVA I LA GELTRÚ CLUB "A"

JOANENC, F.C. "B" - CARME, CE "A"

PRADENC,F.C. "A" - CASTELLNOU UNIÓ ESPORTIVA CLUB FUTBOL "A"

RUBÍ, U.E. "C" - PENYA BARCELONISTA SANT VICENÇ HORTS "A"

NATACIÓ TERRASSA, C "A" - MARTORELLES, CF "A"

CARDEDEU, F.C. "B" - CALELLA, CF "A"

Recordem que en aquesta competició, corresponent a la temporada 2019-2020,

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

finalització de la temporada 2018-2019. Poden prendre part els equips campions que

siguin filials i dependents d’equips que participen a 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 tirs de penal, de

conformitat amb les disposicions vigents. Les eliminatòries es disputaran, sempre que

sigui possible, en el camp de l’equip d’inferior categoria. Si coincideixen les categories

s’escollirà el camp per sorteig.



Les eliminatòries que es disputaran són les següents:

Primera: participaran els equips campions de la Quarta Catalana que

hagin finalitzat la lliga fins el 12 de maig de 2019. Es jugarà el 18 i 19 de

maig.

Segona: participaran els classificats de la primera eliminatòria i se

celebrarà els dies 25 i 26 de maig de 2019.

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

campions de grup de la Segona i Tercera Catalana i grups de Quarta

Catalana que haguessin finalitzat la competició el 26 de maig. Es

jugarà els dies 1 i 2 de juny de 2019.

Quarta: participaran els classificats de la tercera eliminatòria. Tindrà

lloc els dies 8 i 9 de juny.

Quarts de final: participaran els classificats de la quarta eliminatòria.

Es disputarà els dies 15 i 16 de juny.

Semifinals: participaran els classificats dels quarts de final.



Final: participaran els dos classificats de les semifinals.

Tants les semifinals com la final es jugaran al mes d’agost de 2019, tot i que resta

pendent d’aprovació el calendari amb les dates definitives.

Per a la temporada 2019-2020, la Junta Directiva de l’FCF destinarà una partida

econòmica per a la competició subvencionant els equips guanyadors de les

eliminatòries, el cost de l’arbitratge i els desplaçaments. A més, es lliuraran cinc pilotes

oficials, i per una sola vegada, als equips que juguin com a locals els seus partits.

 


