COPA CATALUNYA AMATEUR (Temporada 2018-2019)
1.- Clubs participants
Poden participar a la Copa Catalunya Amateur corresponent a la temporada 2018-2019
els equips campions de grup de Segona, Tercera i Quarta Catalana, a la finalització de la
Temporada 2017-2018.
No poden participar els equips filials i dependents si el principal té dret a participar en
aquesta competició.
2.- Sistema de joc
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.
3.- Eliminatòries
Les eliminatòries es disputaran, sempre que sigui possible, en el camp de l’equip
d’inferior categoria; i en el cas que siguin equips de la mateixa categoria, el camp
s’escollirà per sorteig.
Es disputaran les següents eliminatòries:
Primera eliminatòria: Participaran els equips campions de la Quarta Catalana que hagin
finalitzat la lliga fins el 13 de maig de 2018.
Se celebrarà els dies 19 i 20 de maig de 2018.
Segona eliminatòria: Participaran els classificats de la Primera eliminatòria.
Se celebrarà els dies 26 i 27 de maig de 2018.
Tercera eliminatòria: 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.
Se celebrarà els dies 2 i 3 de juny de 2018.
Quarta eliminatòria: Participaran els classificats de la Tercera eliminatòria.
Es jugarà els dies 9 i 10 de juny de 2018.
Cinquena eliminatòria: Participaran els classificats de la Quarta eliminatòria.
Es jugarà els dies 16 i 17 de juny de 2018.
Les següents eliminatòries se celebraran a partir del mes d’agost de 2018.
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DISPOSICIONS GENERALS COPA CATALUNYA AMATEUR
Primera.- La Federació Catalana de Futbol establirà les Seus on tindran lloc totes les
eliminatòries de la competició, la composició de cada seu o eliminatòria, la designació de
caps de sèrie i les dates de la celebració dels partits.
Segona.- La composició de cada Seu o eliminatòria s’efectuarà, sempre que sigui possible,
seguint criteris de proximitat geogràfica i entre clubs de diferents categories.
En cas d’establir l’ordre de camp de l’eliminatòria per sorteig, i tractant-se d’equips de la
mateixa categoria, tindrà prioritat per jugar al seu terreny de joc, l’equip que no hagués
disputat anteriors eliminatòries com a local o hagués celebrat menys partits al seu camp
que l’equip contrari.
Tercera.- En cas de força major, la Federació Catalana de Futbol podrà modificar el
sistema de joc de les fases de la competició.
Quarta.- A la Copa Catalunya Amateur podran participar els equips campions que siguin
filials i dependents d’equips que participin a competicions estatals.
Cinquena.- Els clubs estaran obligats a alinear en els partits als jugadors que estiguin en
condicions de poder ser alineats en el primer equip, amb llicència federativa en vigor a
favor del club en qüestió i que reuneixin les condicions reglamentaries.
Sisena.- En el transcurs dels partits podran ser substituïts 6 jugadors i el porter, i podran
inscriure’s a l’acta fins a vint jugadors.
Setena.- En el supòsit que es produeixin vacants en qualsevol eliminatòria de la
competició corresponent pel motiu que sigui, la Federació adoptarà les mesures adients
pel seu millor desenvolupament, entre les quals, es podrà declarar que un club resulti
exempt en una determinada eliminatòria.
Vuitena.- L’expulsió d’un jugador per targeta vermella directa, per qualsevol motiu,
implicarà la prohibició d’alinear-se al partit següent, davant la impossibilitat material de
l’òrgan disciplinari per adoptar una resolució.
Novena.- Els clubs que participin en aquesta competició es regiran per les disposicions
que figuren a la reglamentació vigent d’aquesta Federació Catalana de Futbol.
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Desena.- Per la temporada 2017/2018, la Junta Directiva de la F.C.F. destinarà una partida
econòmica per la competició en la forma següent:
a)La F.C.F. assumirà el cost dels arbitratges, i els equips que juguen com a locals la Copa
Catalunya 2018/2019, rebran el cop que juguin com a locals (i una sola vegada), cinc
pilotes per a la disputa d'aquell partit i els següents en cas de classificació.
b) Es destinarà a cada eliminatòria els següents imports:

1ª Eliminatòria

2ª Eliminatòria

3ª Eliminatòria

4ª Eliminatòria
5ª Eliminatòria
Semifinals
Final

= 150,00 euros als equips visitants (menys de 50 km. de desplaçament)
= 300,00 euros als equips visitants (més de 50 km. de desplaçament)
= 150,00 euros als equips guanyadors de les eliminatòries
= 150,00 euros als equips visitants (menys de 50 km. de desplaçament)
= 300,00 euros als equips visitants (més de 50 km. de desplaçament)
= 150,00 euros als equips guanyadors de les eliminatòries
= 150,00 euros als equips visitants (menys de 50 km. de desplaçament)
= 300,00 euros als equips visitants (més de 50 km. de desplaçament)
= 150,00 euros als equips guanyadors de les eliminatòries.
= 300,00 euros als equips visitants
= 300,00 euros als equips guanyadors de les eliminatòries
= 300,00 euros als equips visitants
= 300,00 euros als equips guanyadors de les eliminatòries
=1.000,00 euros als equips perdedors de l’eliminatòria.
=2.000,00 euros a l’equip subcampió
=4.000,00 euros a l’equip campió
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