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PLA DE COMPETICIÓ DELS CAMPIONATS COMARCALS DE SELECCIONS BASE DE FUTBOL SALA 2021

Campionats Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala

DATES

FASE DE GRUPS DIUMENGE, 5 DE DESEMBRE DE 2021

FASE FINAL DILLUNS, 6 DE DESEMBRE DE 2021

RELACIÓ DE SELECCIONS PER DELEGACIONS

PARTICIPANTS EN COMPETICIONS MASCULINES

(BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL I CADET)

1 GIRONA blau royal

2 BARCELONÈS NORD taronja

3 CATALUNYA CENTRAL groc

4 TARRAGONA – TERRES 

EBRE

verd

5 MARESME verd fosc

6 BARCELONÈS SUD vermell

7 BARCELONÈS CENTRE blanc

8 LLEIDA blau cel

9 VALLÈS OCCIDENTAL blau marí

10 VALLÈS ORIENTAL negre

11 BAIX LLOBREGAT grana

12 ANDORRA blau o vermell

RELACIÓ DE SELECCIONS PER DELEGACIONS

PARTICIPANTS EN COMPETICIONS FEMENINES

(ALEVÍ FEMENÍ, INFANTIL FEMENÍ I CADET FEMENÍ)

1 BARCELONÈS / VALLÈS 

OCCIDENTAL

vermell

2 LLEIDA blau cel

3 ANDORRA blau o vermell

4 TARRAGONA – TERRES 

EBRE

verd

5 GIRONA / MARESME 

/ VALLÈS ORIENTAL / 

OSONA

blau

6 BAIX LLOBREGAT / CA-

TALUNYA CENTRAL

grana
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PLA DE COMPETICIÓ DE LES 4 CATEGORIES MASCULINES (BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL I CADET MASCULÍ)

a. La durada dels partits serà de 2 parts de 25 minuts a 

temps corregut. 

b. La mitja part tindrà un temps de descans de 5 minuts.

c. No està permès demanar temps mort en cap part del 

partit.

d. La puntuació de cada partit serà: de 3 punts per l’equip 

guanyador, d’1 punt per l’equip perdedor i, en cas 

d’empat, hi haurà 2 punts per cadascun dels equips.

e. Es crearan 4 grups de 3 seleccions cadascun pel 

primer dia de competició.

f.  Es classificarà per la Fase Final el campió de cada 

grup (4 classificats) on la classificació s’ordenarà 

segons els punts aconseguits després de la disputa de 

tots els partits del grup.

En el cas que hi hagi equips amb la mateixa puntuació, 

es tindran en compte els següents criteris, seguint 

l’ordre establert:

1. El guanyador de l’enfrontament directe entre 

els equips empatats (només si són 2 equips els 

empatats),

2. L’equip amb menys gols en contra de tots els 

partits de grup.

3. L’equip amb menys targetes vermelles en tots els 

partits de grup.

4. L’equip amb menys targetes grogues en tots els 

partits de grup.

5. L’equip amb menys faltes en tots els partits de 

grup.

g. Les semifinals s’estructuren en cada categoria:

• 1a semifinal: el campió del grup 1 amb el campió  

del grup 2

• 2a semifinal:  el campió del grup 3 amb  el campió 

del grup 4

h. En cas d’empat en algun partit de la jornada 

corresponent a la Fase Final (semifinals, 3r i 4t lloc, 

o finals), es farà una tanda amb el llançament de 

3 penals per cada equip. Si es manté la igualtat, es 

continua amb el llançament de penals fins l’errada 

d’un equip (amb el mateix nombre de llançaments). 

No hi haurà pròrrogues a cap fase.

i. Condicionants a complir per totes les delegacions 

respecte a les alineacions de futbolistes:

• Convocar un màxim de 3 jugadors per club.

• Tots els jugadors han de jugar en tots els partits de 

la seva selecció (queden exclosos els jugadors que 

pateixin alguna lesió o sanció).

Tot el que no quedi establert en aquest Pla de Competició, es regirà pel Reglament General de la Federació 
Catalana de Futbol i les Regles de Joc de l’LCFS.

Campionats Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala
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PLA DE COMPETICIÓ DE LES 3 CATEGORIES FEMENINES (ALEVÍ FEMENÍ, INFANTIL FEMENÍ I CADET FEMENÍ)

g. Les semifinals s’estructuren en cada categoria:

• 1a semifinal: les campiones del grup 1 amb les 

subcampiones  del grup 2

• 2a semifinal:  les campiones del grup 2 amb les 

submcapinoes del grup 1

h. En cas d’empat en algun partit de la jornada 

corresponent a la Fase Final (semifinals, 3r i 4t lloc, 

o finals), es farà una tanda amb el llançament de 

3 penals per cada equip. Si es manté la igualtat, es 

continua amb el llançament de penals fins l’errada 

d’un equip (amb el mateix nombre de llançaments). 

No hi haurà pròrrogues a cap fase.

i. Condicionants a complir per totes les delegacions 

respecte a les alineacions de les futbolistes:

• Convocar un màxim de 3 jugadores per club.

• Totes les jugadores han de jugar en tots els partits 

de la seva selecció (queden excloses les jugadores 

que pateixin alguna lesió o sanció).

a. La durada dels partits serà de 2 parts de 25 minuts a 

temps corregut. 

b. La mitja part tindrà un temps de descans de 5 minuts.

c. No està permès demanar temps mort en cap part del 

partit.

d. La puntuació de cada partit serà: de 3 punts per l’equip 

guanyador, d’1 punt per l’equip perdedor i, en cas 

d’empat, hi haurà 2 punts pel cadascun dels equips.

e. Es crearan 2 grups de 3 seleccions cadascun pel 

primer dia de competició.

f. Es classificarà per la Fase Final les campiones i les 

subcampiones de cada grup (4 classificades) on la 

classificació s’ordenarà segons els punts aconseguits 

després de la disputa de tots els partits del grup.

En el cas que hi hagi equips amb la mateixa puntuació, 

es tindran en compte els següents criteris, seguint 

l’ordre establert:

1. El guanyador de l’enfrontament directe entre 

els equips empatats (només si son 2 equips els 

empatats).

2. L’equip amb menys gols en contra de tots els 

partits de grup.

3. L’equip amb menys targetes vermelles en tots els 

partits de grup.

4. L’equip amb menys targetes grogues en tots els 

partits de grup.

5. L’equip amb menys faltes en tots els partits de 

grup.

Tot el que no quedi establert en aquest Pla de Competició, es regirà pel Reglament General de la 
Federació Catalana de Futbol i les Regles de Joc de l’LCFS.

Campionats Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala
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LA 10a EDICIÓ

SELECCIONS

TÈCNICS

ESPORTISTES

COL·LEGIATS

PARTITS

Campionats Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala

La present serà la 10a edició dels Campionats Comarcals 

de Seleccions Base de Futbol Sala i per aquest motiu 

l’LCFS vol continuar amb la ferma aposta perquè seguei-

xin sent un referent de l’esport formatiu a nivell nacional 

i internacional amb la participació de 66 seleccions, 118 tèc-

nics, 692 esportistes i 30 col·legiats que disputaran un total 

de 94 partits a la Ciutat Esportiva de Blanes.

Per aquesta 10a edició, es proposa la inclusió de la catego-

ria Aleví Femení, categoria que l’LCFS vol potenciar amb 

una competició de lliga i copa pròpia i la creació de la 

selecció catalana en la categoria en qüestió, per la partici-

pació en el campionat d’Espanya de Seleccions.

En aquesta edició que commemora la 10a edició dels 

campionats, l’LCFS vol proposar la disputa de la fase final 

en format de jornada de matí i tarda, per donar cabuda als 

28 partits de la fase final de les 7 categories.

66 792

30

94

198
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Diumenge, 5 de desembre de 2021 (FASE DE GRUPS)

Disputa de la fase de grups de les 7 categories amb un 

total de 66 partits enquadrats en 22 grups de 3 equips.

Dilluns, 6 de desembre de 2021 (FASE FINAL)

Disputa de la fase final amb la novetat que les semifinals 

es disputaran al matí i els partits de 3r i 4t lloc i les finals a 

la tarda.

Entrega de premis:

Un cop finalitzades les finals de les 7 categories partici-

pants dels Campionats Comarcals de Seleccions Base de 

Futbol Sala que es disputaran a la Ciutat Esportiva de Bla-

nes, es procedirà a fer l’acte de cloenda amb la pertinent 

entrega de premis a les quatre millors seleccions de cada 

categoria. Aquesta entrega de premis es durà a terme a la 

pista blava el dilluns 6 de desembre de 2021 a partir de les 

18.00 hores.

EL CALENDARI DE COMPETICIÓ

Campionats Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala
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Campionats Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala

LA SEU

Mas Cuni, 43

17300 Blanes (Girona) 

Tel. 972 35 23 22 · Fax. 972 35 29 29

esports @ blanes.cat

http://www.blanes.cat/consorci

A través de la pàgina web de ‘La Ciutat Esportiva de 
Blanes’ es pot fer un recorregut virtual per totes les seves 
instal·lacions.


