COPA FEDERACIÓ 2017 -2018
INFANTIL
Equips inscrits:
HL Igualada / Escolapis Sarria / Uroloki / HCR Cent Patins
Format:
1a Fase: Lligueta una sola volta
2n Fase: Final a quatre en una sola seu.
Dates de joc:
1 Jor: 7-8 Abril
2 Jor: 14-15 Abril
3 Jor: 28-29 Abril.
Final a quatre: 6 Maig (Seu per determinar).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALEVI
Equips inscrits:
HL Igualada / Uroloki / HCR Cent Patins / CP Castellbisbal / Gadex / ASME Tucans

Format:
1a Fase: Dos grups de tres equips que faran una lligueta a una sola volta.
2a Fase: Semifinals 1r grup A contra 2n grup B i 1r grup B contra 2n grup A, sempre a la pista
dels segons classificats.
3a Fase: Seu final amb partits tercers classificats de grups pel 5è/6è joc, perdedors de
semifinals pel 3r/4t joc i guanyadors de les semifinals pel 1r/2n joc.
Dates de joc:
1 Jor: 14-15 Abril
2 Jor: 21-22 Abril
3 Jor: 28-29 Abril.
Semifinals: 5 Maig
Seu Final: 12 Maig (Seu per determinar).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amb el suport de:

BENJAMÍ
Equips inscrits:
HL Igualada / Uroloki (2 equips) / HCR Cent Patins / Gadex / ASME Tucans

Format:
1a Fase: Dos grups de tres equips que faran una lligueta a una sola volta en una sola seu. (Seu
per determinar)
2a Fase: Semifinals 1r grup A contra 2n grup B i 1r grup B contra 2n grup A, sempre a la pista
dels segons classificats.
3a Fase: Seu final amb partits tercers classificats de grups pel 5è/6è joc, perdedors de
semifinals pel 3r/4t joc i guanyadors de les semifinals pel 1r/2n joc.
Dates de joc:
Seu per fer la lligueta dels dos grups.13 Maig (Seu per determinar).
Semifinals: 19 Maig
Seu Final: 2 Juny (Seu per determinar).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREBENJAMÍ
Equips inscrits:
HL Igualada / Escolapis Sarria / Uroloki / HCR Cent Patins / CP Castellbisbal
/ Gadex / ASME Tucans
Format:
1a Fase: Dos grups de tres i quatre equips que faran una lligueta a una sola volta.
2a Fase: Semifinals 1r grup A contra 2n grup B i 1r grup B contra 2n grup A, sempre a la pista
dels segons classificats.
3a Fase: Seu final amb partits entre el 3è Grup A i el 3è i 4t del grup B per determinar el
5è/6è/7è joc, perdedors de semifinals pel 3r/4t joc i guanyadors de les semifinals pel 1r/2n joc.
Dates de joc:
1 Jor: 14-15 Abril
2 Jor: 21-22 Abril
3 Jor: 28-29 Abril.
Semifinals: 5 Maig
Seu Final: 12 Maig (Seu per determinar).
Amb el suport de:

Observacions
•
•
•
•
•

Per fer els grups de totes les categories es tindrà en compte la classificació final de la
temporada 2017-2018.
El repartiment dels equips en els dos grups es farà per format de "serpentí".
Els partits de les lliguetes a una sola volta es faran a casa de l'equip que sortir con local
en fer-hi el calendari.
Els equips poden canviar la pista on disputar el partit sempre que els dos estiguin
d'acord.
En les semifinals es jugaran a casa dels segons classificats, igualment, si els dos equips
es posen d'acord, poden modificar la pista per disputar les semifinals.

Amb el suport de:

