CIRCULAR/24 /2015-2016
Data de publicació: 30 de maig

VII COPA FEDERACIÓ: FINALS A 4
ALEVÍ – INFANTIL – JUVENIL - JÚNIOR

Seu organitzadora:

CHP BIGUES I RIELLS
Camí Can Vedell s/n
08415 Bigues i Riells (Barcelona)

Dates de celebració:

Dissabte 4 i diumenge 5 de juny de 2016

Format de competició:

Final a quatre
Semifinals (SF1/SF2)
3er/4rt i Final

Equips classificats:

ALEVÍ →

REUS PLOMS
CP JONQUERENC
CH SANTA PERPÈTUA
CH PALAFRUGELL

INFANTIL →

CP MANLLEU “B”
CP VOLTREGÀ “B”
CHP MOLLERUSSA
CH MATARÓ “B”

JUVENIL →

CE NOIA “B”
CP VOLTREGÀ “B”
CH CALDES “B”
CP TARADELL

JÚNIOR →

PHC SANT CUGAT
HC SENTMENAT “A”
CH CALDES “B”
MOLLET HC

Programa horari de partits:
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S’annexa amb aquesta nota

BASES i REGLAMENT DE LA COMPETICIÓ:



Les fitxes o llicències federatives s’hauran de presentar al menys una hora abans
del primer partit al delegat federatiu o col·legiat designat per a la seva revisió i
confecció de l’acta. Aquestes hauran d’anar sempre acompanyades del DNI original o
document que legalment el supleixi. Qualsevol fitxa o llicència federativa que no vagi
acompanyada d’aquest suposarà l’exclusió directa de la persona que la presenta per a
participar al campionat.



Tots els equips han de disposar d'una segona equipació. En cas de coincidència de
colors amb l’equip rival, s'haurà de canviar sempre l’equip que consti com a local al
programa horari o acta del partit.



Format de competició: es disputen dos partits de semifinals (SF1 / SF2); els equips
perdedors de les semifinals jugaran un partit per al 3er i 4rt lloc; els equips
guanyadors de les semifinals jugaran la final per al títol de campió i sots-campió.



La FECAPA posarà a disposició i al seu càrrec el nombre de col·legiats i
cronometradors necessari per a tots els partits de les 4 categories. Concretament:





Partits SF1 / SF2:

1 àrbitre i 1 cronometrador



Partits 3er/4rt i Final:

2 àrbitres i 1 cronometrador

El temps de joc dels partits per a totes les categories serà de 2 parts de 20 minuts
cadascuna.



Si un jugador o entrenador es troba complint una sanció de fases anteriors,
aquesta continuarà tenint vigència per al campionat i no podrà jugar fins que hagi
complert la sanció imposada.



L’acumulació de 3 targetes blaves a un mateix jugador o entrenador durant
diferents partits del campionat comportarà un partit de sanció que es complirà al
següent partit que hagi de jugar el seu equip.



L’acumulació de 3 targetes blaves a un mateix jugador o entrenador durant el partit
en joc determinarà la subsegüent targeta vermella per acumulació, la qual
significarà l’exclusió definitiva del jugador o entrenador per a la resta del partit.
Aquesta targeta vermella comportarà un partit de sanció, que serà el següent que
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hagi de jugar el seu equip, i aquestes 3 targetes blaves no s’afegiran al cicle
d’acumulades al llarg del campionat.


Si un jugador, tècnic, delegat o auxiliar veu la targeta vermella directa en un
partit, a més de l’expulsió per a la resta del partit, no podrà jugar ni estar a la
banqueta en el proper partit que jugui el seu equip. En cap cas es podrà demanar la
suspensió cautelar de la sanció per a un jugador.



En cas d’empat a gols en finalitzar qualsevol dels partits de les semifinals (SF1 i
SF2) i del 3er/4rt lloc, es realitzarà una sèrie de tres (3) faltes directes per equip
en la què cada llançament el farà un jugador diferent. Si acabada la sèrie de 3 faltes
persisteix l’empat, es realitzarà una segona sèrie en la què es llençarà una falta
directa per equip fins a desempatar. En aquesta segona sèrie, el llançament el podrà
realitzar el mateix jugador cada vegada.



En cas d’empat a gols en finalitzar el partit de la final, es jugarà una pròrroga
d’una sola part de 5 minuts sense gol d’or. Si acabada aquesta pròrroga persisteix
l’empat, es realitzarà una sèrie de cinc (5) faltes directes per equip en la què cada
llançament el farà un jugador diferent. Si acabada la sèrie de faltes directes persisteix
l’empat, hi haurà una segona sèrie de faltes directes en la qual es llençarà una falta
per equip fins a desempatar. En aquesta segona sèrie podrà llençar cada falta directa
el mateix jugador.



Per a tots els equips que disputin els partits per al 3er i 4rt lloc de les 4 categories, la
FECAPA farà entrega de medalles a tots els jugadors i cos tècnic, a peu de pista,
tot just a l’acabament de cada encontre.



Per a tots els equips que disputin els partits de les finals per al títol de campió i sotscampió, la FECAPA farà entrega de trofeus en una cerimònia única i conjunta per a
les 4 categories que tindrà lloc tot just a l’acabament del darrer partit que es disputa
diumenge a la tarda.
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