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Data de publicació: 10 d’octubre 2011 

 

 

 

IV COPA DE LA LLIGA FEMENINA 

Cerdanyola del Vallès, 15 i 16 d’octubre de 2011 

 

 

1. Equips classificats  
 

Un cop finalitzada la 1ª fase d’aquesta competició durant els mesos de setembre i 
octubre, els equips classificats de cada categoria per a la fase final de la IV Copa de la 
Lliga femenina són els següents: 
 

� miniFEM  

CH MATARÓ 
REUS DEPORTIU 
SFERIC 
CHP BIGUES I RIELLS “A” 
HC PALAU DE PLEGAMANS 
FC MARTINENC 

 
� FEM16 

CHP BIGUES I RIELLS 
SFERIC 
CP VILANOVA 
CP MANLLEU 

 
� 2ª Catalana Femení 

GIRONA HC 
CE OLESA PATÍ 
CE ARENYS DE MAR 
HC PIERA 

 
� 1ª Catalana Femení 

CH MATARÓ 
CP MANLLEU 
REUS DEPORTIU 
SFERIC 

 
� Nacional Catalana Femení 

CE ARENYS DE MUNT 
CP VOLTREGÀ 
CH MATARÓ 
SFERIC 
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2. Requisits de participació 
 

� Només podran participar els esportistes inscrits en el full d’inscripció prèviament 
lliurat a la Secretaria Tècnica de Competició (h-patins@fecapa.cat) 

 
� Cal que les llicències federatives vagin acompanyades del DNI original, 

fotocòpia compulsada o passaport. Si un jugador, entrenador, delegat o 
auxiliar no presenta aquesta documentació, no podrà ser alineat i en 
conseqüència tampoc podrà romandre a la banqueta.  

 
� Les fitxes federatives restaran en poder de la FECAPA durant tot el campionat fins 

a la cloenda d’aquest, després de l’entrega de copes i medalles (diumenge 20.30 
hores). 

 
 

3. Seu i horaris dels partits 
 

� Tots els partits es disputaran a les dues pistes (pavelló i exterior coberta) del 
pavelló del Cerdanyola CH (C/ Camèlies s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès) els 
dies 15 i 16 d’octubre de 2011. 
 

� S’adjunta amb aquesta circular el programa horari per categories, dies i pista.  
 
 
4. Sistema de competició 

 

� En la categoria miniFEM es classifiquen 6 equips, que es distribuiran en dos grups 
de tres. En ambdós grups es disputarà un triangular (tots contra tots). Els 
primers classificats de cada grup disputaran la Final per al títol de campió i 
subcampió, mentre que el segons classificats de cada  grup disputaran la semifinal 
per a la 3ª i 4ª posició.  

 
� En la resta de categories,  el sistema de competició de la fase final és el de 

final a quatre: es juguen 2 partits de semifinals. Els 2 equips guanyadors 
disputaran el partit final per al títol (campió i subcampió); els 2 conjunts 
perdedors disputaran un partit per definir la 3ª i 4ª posició. 

 
� En cas d’empat a l’acabament d’un partit (sigui semifinal o final), es farà una 

primera sèrie de 5 llançaments de faltes directes que hauran de xutar un jugador 
diferent cada vegada. Si acabada la primera sèrie de faltes directes persisteix 
l’empat, hi haurà una segona sèrie de faltes directes en la què es llançarà una 
falta directa per equip. El primer que falli serà el perdedor del partit. 
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