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CAMPIONATS COMARCALS DE SELECCIONS BASE DE FUT-
BOL SALA BASE

Temporada 2022-2023

DATES
FASE DE GRUPS: dissabte, 10 de desembre de 2022.
FASE FINAL: diumenge, 11 de desembre de 2022.

Relació de seleccions per delegacions participants en competicions masculines (Benjamí, Aleví, Infan-
til i Cadet):

ANDORRA BLAU-VERMELL

BAIX LLOBREGAT GRANAT

BARCELONÈS CENTRE BLANC

BARCELONÈS NORD TARONJA

BARCELONÈS SUD VERMELL

CATALUNYA CENTRAL GROC

GIRONA BLAU ROYAL

LLEIDA BLAU CEL

MARESME VERD FOSC

TARRAGONA I TERRES DE L'EBRE VERD

VALLÈS OCCIDENTAL BLAU MARÍ

VALLÈS ORIENTAL NEGRE

ANDORRA BLAU-VERMELL

BAIX LLOBREGAT / CATALUNYA CENTRAL GRANAT

BARCELONÈS / VALLÈS OCCIDENTAL VERMELL

LLEIDA BLAU CEL

GIRONA / MARESME / VALLÈS ORIENTAL / OSONA BLAU ROYAL

TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE VERD

Relació de seleccions per delegacions participants en la competició benjamí, aleví, infantil i cadet 
femenina: 
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DATES
Sessions d’entrenaments de les Seleccions Comarcals.

PLA DE COMPETICIÓ PER LES CATEGORIES BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL I CADET MASCULINES:

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

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

3. No està permès demanar temps mort en cap part del partit.

4. No es podrà jugar de 5 (ni amb un jugador de camp ni amb el porter).

5. 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.

6. Es faran 4 grups de 3 seleccions cadascun pel primer dia de competició.

7. Es classificarà per la Fase Final el campió de cada grup (4 classificats per categoria) valorant, per 
aquest ordre, els següents paràmetres:

a. Serà l’equip amb més punts després de la disputa de tots els partits del grup,

b. Si hi ha equips amb la mateixa puntuació, es valora el resultat del seu enfrontament directe 
(només si son dos equips els empatats).

c. L’equip amb menys gols en contra de tots els partits de grup.

d. L’equip amb menys targetes vermelles en tots els partits de grup.

e. L’equip amb menys targetes grogues en tots els partits de grup.

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

8. 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.

9. En cas d’empat en algun partit de la Fase Final (semifinals, 3r i 4t lloc, o finals), es farà una tanda 
de llançaments de penals segons el que disposi el Reglament de l’FCF i Regles de Joc de l’LCFS. 
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.

SESSIÓ LLISTA JUGADORS DATES

1r ENTRENAMENT Preselecció 20 jugadors/es 13 de novembre de 2022

2n ENTRENAMENT Preselecció 20 jugadors/es 20 de novembre de 2022

3r ENTRENAMENT Llista de 12 jugadors/es definitius 27 de novembre de 2022

4t ENTRENAMENT Llista de 12 jugadors/es definitius 4 de desembre de 2022

COMUNICACIÓ LLISTA DEFINITIVA: 21 de novembre de 2022
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10. Condicionants a complir per totes les delegacions al respecte de les alineacions de futbolistes:

• Convocar un màxim de 3 jugadors per club a la convocatòria definitiva.

• 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.

PLA DE COMPETICIÓ PER LES CATEGORIES BENJAMÍ, ALEVÍ, INFANTIL I CADET FEMENINA:

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

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

3. No està permès demanar temps mort en cap part del partit.

4. No es podrà jugar de 5 (ni amb un jugador de camp ni amb el porter).

5. 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.

6. Es faran 2 grups de 3 seleccions cadascun pel primer dia de competició.

7. Es classificarà per la Fase Final el campió i les segones classificades de cada grup (4 classificades) 
valorant, per aquest ordre, els següents paràmetres:

a. Serà l’equip amb més punts després de la disputa de tots els partits del grup,

b. Si hi ha equips amb la mateixa puntuació, es valora el resultat del seu enfrontament directe 
(només si son dos equips els empatats).

c. L’equip amb menys gols en contra de tots els partits de grup.

d. L’equip amb menys targetes vermelles en tots els partits de grup.

e. L’equip amb menys targetes grogues en tots els partits de grup.

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

8. Les semifinals s’estructuren en cada categoria:

• 1a semifinal: campiones grup 1 amb les 2es classificades del grup 2.

• 2a semifinal: campiones grup 2 amb les 2es classificades del grup 1.

9. En cas d’empat en algun partit de la Fase Final (semifinals, 3r i 4t lloc, o finals), es farà una tanda 
amb el llançament de penals segons el que disposi el Reglament de l’FCF i Regles de Joc de l’LC-
FS. 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.

10. Condicionants a complir per totes les delegacions al respecte de les alineacions de futbolistes:

• Convocar un màxim de 3 jugadores per club a la convocatòria definitiva.

• Totes les jugadores han de jugar en tots els partits de la seva selecció. (Queden excloses les 
jugadores 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.
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SEU DELS CAMPIONATS COMARCALS DE FUTBOL SALA 2021

DS MAS CUNÍ,43
17300 BLANES (GIRONA)
TEL. 972 35 23 22 · FAX. 972 35 29 29
ESPORTS@BLANES.CAT

WWW.BLANES.CAT/CONSORCI

Entrega de premis:

Es realitzaran dos lliuraments de trofeus un cop finalitzades les finals del matí i de la tarda. Al matí serà 
el torn per les 4 categories femenines i a la tarda de les 4 categories participants masculines, de ma-
nera que es procedirà a fer l’acte de cloenda amb la pertinent entrega de premis a les quatre millors
seleccions de cada categoria.
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