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I.

COPA CATALUNYA FCdP
La present Normativa de la COPA CATALUNYA FCdP té com a objectiu establir les normes de
la competició.
Aquesta normativa ha de ser coneguda i acceptada per tots els participants de la Copa
Catalunya.
El reglament del joc del pàdel es regirà pel Reglament oficial de la Federació Internacional de
Pàdel que es podrà trobar a la web https://fcpadel.cat/competicions/reglaments-2/
Els participants s'hauran de dirigir a la comissió de la lliga a través del mail:
lligacatalana@fcpadel.cat

II.

Dates COPA CATALUNYA FCdP
La COPA CATALUNYA FCdP se celebrarà en les següents dates:

PRE-PRÈVIA província de Barcelona 27, 28 i 29 de Març 2020
PRÈVIA totes les províncies 26, 27 i 28 Juny 2020
FASE FINAL de la Copa Catalunya es celebrarà 25, 26 i 27 setembre 2020.
III. DADES GENERALS.
La Copa Catalunya és una competició per eliminatòria que la juguen els equips classificats en la
lliga 2019/2020 millor classificats segons cada província i categoria.L’organització es reserva els
drets d’acceptar algun equip fora d’aquesta província.
Tots els jugadors participants han de disposar de la llicència federativa de la Federació Catalana
de Pàdel en curs i i han d'estar inscrits en els equips de la lliga catalana.
L’ organització d’aquesta Copa Catalunya corre a càrrec de la Federació Catalana de Pàdel.
Tota la informació sobre la Copa Catalunya restarà penjada a www.fcpadel.cat de la
Federació Catalana de Pàdel.
L’organització es comunicarà amb els capitans a través de correu electrònic.
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a) Categories COPA
Categoria OR, PLATA i BRONZE
b) Modalitats.
Absolut Masculí i Femení.
La Copa Catalunya es juga en la modalitat Absolut Masculí i Femení.
c) Sistema de competició.
El sistema de competició de COPA és per quadre d'eliminatòria, o eliminatòria directa.
Categoria OR
Participen les dues modalitats i categories per província :
BARCELONA : Divisió d’Honor A i B | GIRONA : 1a Categoria | LLEIDA : 1a Categoria |
TARRAGONA : 1a Categoria
Fase Pre-Prèvia Barcelona :
Es jugarà en camp d’un dels 2 equips per sorteig.
Classificats 1er Volta de la Lliga : 2n, 3er, 4t, 5è Divisió d’honor A i 1er, 2n, 3er, 4t
Divisió d’honor B.
Es jugarà una eliminatòria única entre els equips de divisió d'honor A i B, els
guanyadors de l'eliminatòria jugaran la Fase Prèvia,
Fase Prèvia :
Es jugarà en 2 seus, una seu (en Barcelona o Girona) i l’altre seu (en Tarragona o
Lleida)
Seu BCN-GIR jugaran els equips classificats :
Masculí i Femení : 4 equips de Barcelona de la Pre-Prèvia, si algun equip ja estigués
classificat per a la fase final s’agafaria el equip perdedor de la Pre-Prèvia.
Masculí i Femení : F4 equips de Girona, 2n 3r, 4t i 5è de 1a Categoria al finalitzar la
lliga, si algun equip ja estigués classificat per a la fase final s’agafaria el següent de la
lliga.
Seu LLE-TGN jugaran els equips classificats :
Masculí i Femení : 4 equips de Lleida, 2n 3r, 4t i 5è de 1a Categoria al finalitzar la lliga,
si algun equip ja estigués classificat per a la fase final s’agafaria el següent de la lliga.
Masculí i Femení : 4 equips de Tarragona, 2n 3r, 4t i 5è de 1a Categoria al finalitzar la
lliga, si algun equip ja estigués classificat per a la fase final s’agafaria el següent de la
lliga.
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Fase FINAL :
Es jugarà en una única seu. Any 2020 TARRAGONA.
Es classificaran per aquesta fase en modalitat masculina i femenina :
Barcelona : (2 equips) 1er classificat primera volta (1V) Divisió d’honor A i Campió de
Lliga Divisió d’honor A
Girona : (2 equips) 1er classificat primera volta (1V) 1a Categoria i Campió de Lliga 1a
Categoria.
Lleida : (2 equips) 1er classificat primera volta (1V) 1a Categoria i Campió de Lliga 1a
Categoria.
Tarragona : (2 equips) 1er classificat primera volta (1V) 1a Categoria i Campió de Lliga
1a Categoria.
(2 equips) Guanyador Fase Prèvia de BCN-GIR i Guanyador Fase Prèvia LLE-TGN
Categoria PLATA
Participen les dues modalitats i categories per província :
BARCELONA : 1a Categoria | GIRONA : 2a Categoria | LLEIDA : 2a Categoria |
TARRAGONA : 2a Categoria
Fase Pre-Prèvia Barcelona :
Es jugarà en camp d’un dels 2 equips per sorteig.
Els 1r classificats jugaran entre ells, i els 2n i 3r classificats entre ells.
Els guanyadors de la eliminatòria de 1r classificats passaran a jugar la fase final i els
perdedors jugaran la fase prèvia.
De les eliminatòries de 2n i 3r classificats els 2 equips que arribin a la final jugaran la
fase prèvia.
Fase Prèvia :
Es jugarà en 2 seus, una seu (en Barcelona o Girona) i l’altre seu (en Tarragona o
Lleida)
Seu BCN-GIR jugaran els equips classificats :
Masculí i Femení : 4 equips de Barcelona de la Pre-Prèvia, si algun equip ja estigués
classificat per a la fase final s’agafaria el equip perdedor de la Pre-Prèvia.
Masculí i Femení : 4 equips de Girona, 2n 3r, 4t i 5è de 2a Categoria al finalitzar la lliga,
si algun equip ja estigués classificat per a la fase final s’agafaria el següent de la lliga.
Seu LLE-TGN jugaran els equips classificats :
Masculí i Femení : 4 equips de Lleida, 2n 3r, 4t i 5è de 2a Categoria al finalitzar la lliga,
si algun equip ja estigués classificat per a la fase final s’agafaria el següent de la lliga.
Masculí i Femení : 4 equips de Tarragona, 2n 3r, 4t i 5è de 2a Categoria al finalitzar la
primera volta (1V) de la lliga, si algun equip ja estigués classificat per a la fase final
s’agafaria el següent de la lliga.
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Fase FINAL :
Es jugarà en una única seu. Any 2020 BARCELONA.
Es classificaran per aquesta fase en modalitat masculina i femenina :
Barcelona : Classificats Pre-Prèvia Barcelona
Girona : 1er classificat primera volta (1V) 2a Categoria i Campió de Lliga 2a Categoria.
Lleida : 1er classificat primera volta (1V) 2a Categoria i Campió de Lliga 2a Categoria.
Tarragona : 1er classificat primera volta (1V) 2a Categoria i Campió de Lliga 2a
Categoria.
i Guanyador Fase Prèvia de BCN-GIR i Guanyador Fase Prèvia LLE-TGN
Categoria BRONZE
Participen les següents modalitats i categories per província :
BARCELONA : 2a Categoria| GIRONA : 3a Categoria | LLEIDA : 3a Categoria |
TARRAGONA : 3a Categoria
Fase Pre-Prèvia Barcelona :
Es jugarà en camp d’un dels 2 equips per sorteig.
Els 1r classificats jugaran entre ells, i els 2n i 3r classificats entre ells.
Els guanyadors de la eliminatòria de 1r classificats passaran a jugar la fase final i els
perdedors jugaran la fase prèvia.
De les eliminatòries de 2n i 3r classificats els 2 equips que arribin a la final jugaran la
fase prèvia.
En categoria femenina al no haver categoria de 2a maresme, es classificarà com 1r el 4t
classificat de 1a maresme, el 2n i 3r seran el 5è i 6è respectivament.
Fase Pre-Prèvia Tarragona :
Es jugarà en camp d’un dels 3 equips per sorteig.
Els 1er Classificats de 3a categoria femenina grup A,B,C jugaran en format lligueta per
classificar-se per la Fase Final els 2 primers i per la Fase Prèvia el 3er classificat.
Fase Prèvia :
Es jugarà en 2 seus, una seu (en Barcelona o Girona) i l’altre seu (en Tarragona o
Lleida)
Seu BCN-GIR jugaran els equips classificats :
Masculí i Femení : 4 equips de Barcelona de la Pre-Prèvia, si algun equip ja estigués
classificat per a la fase final s’agafaria el equip perdedor de la pre-prèvia.
Masculí i Femení : 4 equips de Girona, 2n 3r, 4t i 5è de 3a Categoria al finalitzar la lliga,
si algun equip ja estigués classificat per a la fase final s’agafaria el següent de la lliga.
Seu LLE-TGN jugaran els equips classificats :
Masculí i Femení : 4 equips de Lleida, 2n i 3r Grup A,B de 3a Categoria al finalitzar la
lliga, si algun equip ja estigués classificat per a la fase final s’agafaria el següent de la
lliga.
Masculí : 4 equips de Tarragona, 2n i 3r grup A,B de 3a Categoria al finalitzar la lliga, si
algun equip ja estigués classificat per a la fase final s’agafaria el següent de la lliga.
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Femení : 4 equips de Tarragona, equip 3er classificat pre-prèvia i els equips 2n del grup
A,B,C de 3a Categoria al finalitzar la lliga, si algun equip ja estigués classificat per a la
fase final s’agafaria el següent de la lliga.
Fase FINAL :
Es jugarà en una única seu. Any 2020 LLEIDA.
Es classificaran per aquesta fase en modalitat masculina i femenina :
Barcelona :
Masculí i Femení Classificats Pre-Prèvia Barcelona
Girona :
Masculí i Femení 1er classificat primera volta (1V) 3a Categoria i Campió de Lliga 3a
Categoria.
Lleida :
Masculí i Femení Campió de Lliga 3a Categoria grup A i B.
Tarragona :
Masculí Campió de Lliga 3a Categoria grup A i B.
Femení 1er i 2n Pre-Prèvia.
A efectes de classificació per a qualsevol fase final si algun equip ja està classificat com
1r de la primera volta (1V) i també es classifica com a campió es classificarà el següent
de la lliga.
d) Sistema de Joc
Totes les eliminatòries es jugaran amb 3 parelles es disputaran 3 partits, així l’equip
que guanyi més partits guanyarà l'eliminatòria.
Tots els partits es disputaran a 3 sets amb tie-break en cadascun d’ells.
L’ordre de joc sinó podem començar els 3 partits al mateix temps serà parella 3, parella
2 i parella 1.
L’ordre de jugadors per a cada eliminatòria es farà seguint el rànquing d’inici de la
competició. Així sempre jugaran de número 1 la parella que entre els 2 sumin més
punts que la parella 2 i que la 3 successivament. És permès així, que el número 1 jugui
per exemple de parella 3, sempre i quan no sumin més punts, entre els dos, que la
parella 1 i 2.
Serà obligatori que es presentin a disputar cada eliminatòria les tres parelles dels
equips. En cas contrari l’equip perdrà l’eliminatòria per W.O.
e) Ajuda Equips
Tots els equips que participin en la fase final de qualsevol categoria (OR, PLATA,
BRONZE) de fora de la província on es disputi la Fase Final rebran un ajut per
desplaçament de 100 €, en el cas d'arribar a la final es destinaran 100 € als equips.
Aquests ajuts es podran sol·licitar a través del capità / na de l'equip un cop finalitzada
la competició enviant un mail a administracio@fcpadel.cat
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