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5.1 Propostes de modificació del Reglament General de l’FCF
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE L’FCF

Article 76è.

(…)
5. En la modalitat de futbol sala no seran aplicables les
disposicions que estableixen els apartats anteriors, sinó
les que s’indiquen a continuació:
a) En les competicions de sènior masculí i sènior femení
els clubs podran tenir equips dependents adscrits a
totes les divisions de les competicions territorials, però
aquest dret restarà limitat a un únic equip per cadascuna
d’aquelles a excepció de l’última divisió.
b) En les competicions de base masculí i femení els clubs
podran tenir equips dependents adscrits a totes les
categories o divisions de les competicions territorials,
sempre que participin en grups diferents dintre de la
delegació provincial, a excepció de l’última divisió.
c) Els diferents equips de la mateixa categoria estaran
marcats pel nivell de cadascun d’ells dins del club, a
través de les lletres correlatives de l’abecedari, les quals
indicaran la jerarquia dels equips dins de cada entitat, tot
assignant la lletra “A” a l’equip de més nivell del club.

PROPOSTA

(…)
5. En la modalitat de futbol sala no seran aplicables les

d) Entre els equips de futbol i futbol sala d'un mateix

disposicions que estableixen els apartats anteriors, sinó

club s'estableix també una relació jeràrquica en

les que s’indiquen a continuació:

atenció al nivell que sigui assignat a cada equip dins

a) En les competicions de sènior masculí i sènior femení
els clubs podran tenir equips dependents adscrits a
totes les divisions de les competicions territorials,
però aquest dret restarà limitat a un únic equip per
cadascuna d’aquelles a excepció de l’última divisió.
b) En les competicions de base masculí i femení els
clubs podran tenir equips dependents adscrits a
totes les categories o divisions de les competicions
territorials, sempre que participin en grups diferents
dintre de la delegació provincial, a excepció de
l’última divisió.
c) Els diferents equips de la mateixa categoria estaran
marcats pel nivell de cadascun d’ells dins del club, a
través de les lletres correlatives de l’abecedari, les
quals indicaran la jerarquia dels equips dins de cada
entitat, tot assignant la lletra “A” a l’equip de més
nivell del club.

de la seva modalitat, de manera que en el cas que
un equip de futbol i un de futbol sala d'un mateix
club tinguin la mateixa lletra, en igual categoria,
s'entendrà que ambdós equips jeràrquicament són
de nivell igual als efectes d’aplicació de l’article
78è. bis del present Reglament.
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5.1 Propostes de modificació del Reglament General de l’FCF
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE L’FCF

Article 78è. bis

ACTUAL

(...)
llicències "FSJ", "FSC", "FSI", "FSA", "FSB" i "FSP", faculten
el futbolista per actuar en l'equip en què el seu club l'hagi
inscrit.
Com a excepció, cada jornada i en un màxim d’un jugador
de pista de la classe de llicència que correspongui a la
categoria, els equips podran alinear jugadors en un altre
equip del mateix club de nivell superior. No podran alinearse jugadors en equips de nivell inferior.
Quan un futbolista hagi participat en cinc partits en
equips diferents del que es troba inscrit de la mateixa
categoria, ja no podrà tornar a alinear-se en cap altre
equip de la mateixa categoria, sinó únicament en el que
figuri a la seva llicència.

corresponent a la classe de llicència del jugador, sigui en
competicions de Lliga o de Copa Catalunya.
La relació entre el nivell de l'equip i la lletra de la seva
identificació s'estableix a l'article 76 del present
Reglament.
El contingut del present apartat també es tindrà en
compte pels jugadors dels equips filials regulats a l'article
86è, lletra h).
Pel que fa a les llicències "ASF" de categoria territorial i
estatal, seran d'aplicació les disposicions contingudes als
apartats a), b) i f) d'aquest article.
(...)
g) Als efectes de la lletra e) del present article, els clubs

Si es tracta d'equips de la mateixa divisió enquadrats en grups

podran realitzar canvis en les inscripcions dels seus

diferents, aquesta alineació únicament es podrà efectuar a

jugadors, en relació amb la categoria i lletra, a través de la

l'equip de lletra immediatament superior.

baixa de la llicència i posterior alta a l’equip desitjat, a molt

No serà possible l’alineació de jugadors inscrits a equips
que participin en el mateix grup.
La inscripció d’un jugador en un equip de categoria
superior a la de la classe de llicència del jugador, li privarà
de poder alinear-se en qualsevol equip de la categoria

tardar fins a la quarta jornada de competició de l’equip
d’origen del jugador. Amb posterioritat a aquesta data no
es consideraran vàlides les variacions de jugadors en un
altre equip del mateix club.
(...)

i)

En la competició de Copa Catalunya base masculí
s’aplicarà la normativa d’alineació de jugadors del present
article, a excepció que no es tindrà en compte la limitació
dels cinc partits de participació en un equip diferent del
de la seva inscripció.
(...)

k) En les competicions de Copa Catalunya els jugadors
només podran participar en un equip per categoria,
disposició que també serà aplicable quan els futbolistes
canviïn de club dins de la mateixa temporada.
Com a excepció, en les categories d’Aleví, Aleví Femení,
Infantil i Infantil Femení, les jugadores Aleví Femení (FSA)
i Infantil Femení(FIS) podran participar en un equip de
cadascuna de les categories de les competicions mixtes i
femenines de Copa Catalunya.
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5.1 Propostes de modificació del Reglament General de l’FCF
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE L’FCF

Article 78è. bis

PROPOSTA

e) Les llicències "JS" estatal, i les llicències "JS" i inferiors i les
llicències "FSJ", "FSC", "FSI", "FSA", "FSB" i "FSP", faculten el
futbolista per actuar en l'equip en què el seu club l'hagi inscrit.

corresponent a la classe de llicència del jugador, sigui en
competicions de Lliga o de Copa Catalunya.
La relació entre el nivell de l'equip i la lletra de la seva

Com a excepció, cada jornada i en un màxim d’un jugador

identificació s'estableix a l'article 76 del present Reglament.

de pista de la classe de llicència que correspongui a la

El contingut del present apartat també es tindrà en

categoria, els equips podran alinear jugadors en un altre
equip del mateix club de nivell superior. No podran alinearse jugadors en equips de nivell inferior.

compte pels jugadors dels equips filials regulats a
l'article 86è, lletra h).
Pel que fa a les llicències "ASF" de categoria territorial i

Quan un futbolista hagi participat en cinc partits en

estatal, seran d'aplicació les disposicions contingudes als

equips diferents del que es troba inscrit de la mateixa

apartats a), b) i f) d'aquest article.

categoria, ja no podrà tornar a alinear-se en cap altre
equip de la mateixa categoria, sinó únicament en el que
figuri a la seva llicència.
Si es tracta d'equips de la mateixa divisió enquadrats en grups
diferents, aquesta alineació únicament es podrà efectuar a
l'equip de lletra immediatament superior.
No serà possible l’alineació de jugadors inscrits a
equips que participin en el mateix grup.
La inscripció d’un jugador en un equip de categoria
superior a la de la classe de llicència del jugador, li privarà
de poder alinear-se en qualsevol equip de la categoria

(...)
g) Als efectes de la lletra a), b) i e) del present article, els
clubs podran realitzar canvis en les inscripcions dels seus
jugadors, en relació amb la categoria i lletra, a través de
la baixa de la llicència i posterior alta a l’equip desitjat, a
molt tardar fins abans de l'inici de la cinquena jornada
de competició de l’equip d’origen del jugador. Amb
posterioritat a aquesta data no es consideraran vàlides les
variacions de jugadors en un altre equip del mateix club.
(...)

l) En les competicions de Copa Catalunya de Futbol Sala
els porters només podran participar en un equip per
categoria, disposició que també serà aplicable quan els
porters canviïn de club dins de la mateixa temporada.
Com a excepció, en les categories d’Aleví mixte i Aleví
Femení les porteres Aleví Femení (FSA), en Infantil mixte
i Infantil Femení les porteres Infantil Femení (FIS) i en
Cadet mixte i Cadet Femení les porteres Cadet Femení
(FCS) podran participar en un equip de cadascuna de
les categories de les competicions mixtes i femenines
de Copa Catalunya de Futbol Sala. En aquests casos no
s'aplicarà l'apartat e de l'article 8.bis.
(...)
k) En les competicions de Copa Catalunya els jugadors
només podran participar en un equip per categoria,
disposició que també serà aplicable quan els futbolistes
canviïn de club dins de la mateixa temporada.
Com a excepció, en les categories d’Aleví mixte i Aleví
Femení les jugadores Aleví Femení (FSA), en Infantil
mixte i Infantil Femení les jugadores Infantil Femení
(FIS) i en Cadet mixte i Cadet Femení les jugadores
Cadet Femení (FCS) podran participar en un equip de
cadascuna de les categories de les competicions mixtes
i femenines de Copa Catalunya.
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5.1 Propostes de modificació del Reglament General de l’FCF
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE L’FCF

Article 80è.

ACTUAL

(...)

PROPOSTA

(...)
3. En la modalitat de futbol sala, els futbolistes amb
Miniprebenjamí,

de categoria Debutant, Prebenjamí, Benjamí, Aleví,

llicència

Infantil, Cadet i Juvenil podran alinear-se en la categoria

Prebenjamí, Minibenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i

immediatament superior a l’establerta per a llur llicència

Juvenil podran alinear-se en la categoria immediatament

encara que no disposin d’equip inscrit en la categoria a la

superior a l’establerta per a llur llicència encara que no

qual pertany per edat el futbolista.

disposin d’equip inscrit en la categoria a la qual pertany

de

categoria

per edat el futbolista.

Debutant,
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5.1 Propostes de modificació del Reglament General de l’FCF
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE L’FCF

Article 86è.

El vincle entre el club principal i els filials comportarà

llur llicència sigui, respectivament, de professional o

tenint en compte les limitacions establertes a l’apartat

les conseqüències següents, pel que fa a l’alineació de

d’aficionat.

e) de l’article 78, sense que els hi siguin aplicables les

futbolistes:
a) Els futbolistes podran alinear-se en qualsevol dels equips
que constitueixen la cadena del patrocinador, sempre que
hagin complert l’edat requerida en la categoria i que es
tracti d’un equip superior al que fossin inscrits.

no podrà excedir de tres.
e) En els torneigs pel sistema d’eliminatòries on puguin
intervenir els equips pertanyents a divisions diferents,
només podrà participar el primer del club principal,

anterior, el futbolista podrà tornar al seu club d’origen

sempre que les bases de competició no modifiquin

sempre que no hagi intervingut en el superior en quinze

aquesta norma.

o successiva, i sigui quin sigui el temps real que hi hagi
actuat.
b) No podran fer-ho, tanmateix, en les quatre últimes
jornades del campionat en què participi l’equip d’ordre
superior, sempre que no hagin actuat en totes i cadascuna
de les cinc anteriors o, al llarg de la temporada, en nou
ocasions.
c) Si la intervenció de futbolistes dels filials ho és en
el primer equip del patrocinador, aquells hauran de
tenir menys de vint-i-cinc o vint-i- tres anys, segons que

present article.

nombre de futbolistes que s’alineïn en un equip superior

Quan es produeixi la circumstància prevista en l’apartat

partits de la competició de què es tracti, de forma alterna

disposicions contingudes als apartats a), b), c), d) i f) del

d) Tractant-se de competicions diferents de la Lliga, el

f) No podran alinear-se en el club patrocinador els jugadors
inscrits en el seu filial segons les quotes excepcionals
previstes en l’article 152è del present Reglament.
g) Els clubs filials podran alinear llurs jugadors en el club
patrocinador sense necessitat de canviar de llicència,
sempre que reuneixin les condicions que se citen en els
apartats anteriors, havent-hi de figurar, tanmateix, al dors
de la llicència la llegenda “el club... és filial del club...”.
h) Les llicències “J” i inferiors faculten el futbolista per actuar
en les competicions que intervingui l’equip patrocinador,

i)

Les limitacions esmentades al segon punt de l’apartat a)
i als apartats b) i c), no es tindran en compte pels porters.
En tot cas, l’alineació de futbolistes de clubs filials en
equips del patrocinador haurà de respectar la limitació
establerta a l’article 125 del present Reglament.
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5.1 Propostes de modificació del Reglament General de l’FCF
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE L’FCF

Article 86è.

PROPOSTA

conseqüències següents:
1. Pel que fa a l’alineació de futbolistes:
a) Els futbolistes podran alinear-se en qualsevol dels equips
que constitueixen la cadena del patrocinador, sempre que
hagin complert l’edat requerida en la categoria i que es
tracti d’un equip superior al que fossin inscrits.
Quan es produeixi la circumstància prevista en l’apartat
anterior, el futbolista podrà tornar al seu club d’origen
sempre que no hagi intervingut en el superior en quinze
partits de la competició de què es tracti, de forma alterna
o successiva, i sigui quin sigui el temps real que hi hagi
actuat.
b) No podran fer-ho, tanmateix, en les quatre últimes
jornades del campionat en què participi l’equip d’ordre
superior, sempre que no hagin actuat en totes i cadascuna
de les cinc anteriors o, al llarg de la temporada, en nou
ocasions.
c) Si la intervenció de futbolistes dels filials ho és en el primer
equip del patrocinador, aquells hauran de tenir menys de
vint-i-cinc o vint-i- tres anys, segons que llur llicència sigui,
respectivament, de professional o d’aficionat.

d) Tractant-se de competicions diferents de la Lliga, el
nombre de futbolistes que s’alineïn en un equip superior
no podrà excedir de tres.
e) En els torneigs pel sistema d’eliminatòries on puguin
intervenir els equips pertanyents a divisions diferents,
només podrà participar el primer del club principal,
sempre que les bases de competició no modifiquin
aquesta norma.
f) No podran alinear-se en el club patrocinador els jugadors
inscrits en el seu filial segons les quotes excepcionals
previstes en l’article 152è del present Reglament.
g) Els clubs filials podran alinear llurs jugadors en el club
patrocinador sense necessitat de canviar de llicència,
sempre que reuneixin les condicions que se citen en els
apartats anteriors, havent-hi de figurar, tanmateix, al dors
de la llicència la llegenda “el club... és filial del club...”.

i)

Les limitacions esmentades al segon punt de l’apartat a) i
als apartats b) i c), no es tindran en compte pels porters.
En tot cas, l’alineació de futbolistes de clubs filials en
equips del patrocinador haurà de respectar la limitació
establerta a l’article 125 del present Reglament.

2. En la modalitat de futbol sala no seran aplicables les
disposicions que estableix l’apartat 1, sinó les que
s’indiquen a continuació:
a) Els futbolistes inscrits en qualsevol dels equips que
constitueixen la cadena del club patrocinador, no
podran participar en cap dels equips que constitueixen
la cadena del club filial.
b) Els futbolistes inscrits en qualsevol dels equips que
constitueixen la cadena del club filial, podran participar
en els equips que constitueixen la cadena del club
patrocinador en les condicions que regulen els articles

h) Les llicències “J” i inferiors faculten el futbolista per actuar

78.Bis i 144 sempre que l’alineació del jugador dins

en les competicions que intervingui l’equip patrocinador,

de la mateixa categoria es produeixi en un equip de

tenint en compte les limitacions establertes a l’apartat

divisió superior a la de l’equip que es disposa la llicència

e) de l’article 78, sense que els hi siguin aplicables les

inscrita.

disposicions contingudes als apartats a), b), c), d) i f) del
present article.
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5.1 Propostes de modificació del Reglament General de l’FCF
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE L’FCF

Article 107è.

Les llicències se sol·licitaran i expediran en el model

“FBS” Benjamí Sala Femení, les que facin nou i deu

corresponent o formulari federatiu, que es distingiran amb

anys, respectivament, a partir del primer de gener de la

les lletres “P”,“V”,“A”, “J”, “C”, “I”, “AL”, “B”,“PB”, “DB”, “F”, “FJ”,

temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre

“FC”, “FI”, “FAL”, “FB”, “FPB”, “FDB”, “AS”, “JS”, “CS”, “IS”,“SA”,

de l’esmentat any.

“BS”, “PS”, ”DBS”, “SF”, “FJS”, “FCS”, “FIS”, “FSA”, “FBS”, “FPS”
i “FDBS”, segons es tracti, respectivament, de:
(...)
“BS” Benjamí Sala, les que facin nou i deu anys,

“FPS” Prebenjamí Sala Femení, les que facin set i vuit
anys, respectivament, a partir del primer de gener de la
temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre
de l’esmentat any.

respectivament, a partir del primer de gener de la

“FDBS”: Debutant Sala Femení, les que facin cinc i sis

temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre

anys, respectivament, a partir del primer de gener de la

de l’esmentat any.

temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre

“PS” Prebenjamí Sala, les que facin set i vuit anys,
respectivament, a partir del primer de gener de la
temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre
de l’esmentat any.
“DBS”: Debutant Sala, les que facin cinc i sis anys,
respectivament, a partir del primer de gener de la
temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre
de l’esmentat any.
(...)

de l’esmentat any.
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Propostes Comissió
Executiva Lliga Catalana
de Futbol Sala

Recull de
premsa

5.1 Propostes de modificació del Reglament General de l’FCF
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE L’FCF

Article 107è.

Les llicències se sol·licitaran i expediran en el model

“PSM”: Minibenjamí Futbol Sala, els que facin nou

“FPS” Prebenjamí Sala Femení, les que facin vuit anys,

corresponent o formulari federatiu, que es distingiran

anys, respectivament, a partir del primer de gener de la

respectivament, a partir del primer de gener de la

amb les lletres “P”,“V”,“A”, “J”, “C”, “I”, “AL”, “B”,“PB”, “DB”,

temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre

temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre

“F”, “FJ”, “FC”, “FI”, “FAL”, “FB”, “FPB”, “FDB”, “AS”, “JS”, “CS”,

de l’esmentat any.

de l’esmentat any.

“DBS”: Debutant Sala, les que facin cinc i sis anys,

“FPSM”: Miniprebenjamí Futbol Sala Femení, els que

respectivament, a partir del primer de gener de la

facin set anys, respectivament, a partir del primer de

temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre

gener de la temporada de què es tracti fins al trenta-un

(...)

de l’esmentat any.

de desembre de l’esmentat any.

“BS” Benjamí Sala, les que facin deu anys, respectivament,

(...)

“FDBS”: Debutant Sala Femení, les que facin cinc i sis

“IS”,“SA”, “BS”, “BSM”, “PS”, “PSM”, ”DBS”, “SF”, “FJS”,
“FCS”, “FIS”, “FSA”, “FBS”, “BSMF”, “FPS”, “PSMF” i “FDBS”,
segons es tracti, respectivament, de:

a partir del primer de gener de la temporada de què es
tracti fins al trenta-un de desembre de l’esmentat any.

“FBS” Benjamí Sala Femení, les que facin deu anys,
respectivament, a partir del primer de gener de la

“BSM”: Minibenjamí Futbol Sala, els que facin nou

temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre

anys, respectivament, a partir del primer de gener

de l’esmentat any.

de la temporada de què es tracti fins al trenta-un de
desembre de l’esmentat any.

“FBSM”: Minibenjamí Futbol Sala Femení, els que facin
set anys, respectivament, a partir del primer de gener

“PS” Prebenjamí Sala, les que facin vuit anys,

de la temporada de què es tracti fins al trenta-un de

respectivament, a partir del primer de gener de la

desembre de l’esmentat any.

temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre
de l’esmentat any.

anys, respectivament, a partir del primer de gener de la
temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre
de l’esmentat any.
(...)
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PROPOSTA
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Ordre del dia

1

2

3

4

5

6

7

8

Òrgans
de Govern

Activitats de la
temporada 2019-20

Tancament
de l’exercici
econòmic 2019

Pressupost de la
Lliga Catalana
de Futbol Sala 2020

Proposta modificacions
Reglament de la Lliga
Catalana de Futbol Sala

Pla General
d’Actuació

Propostes Comissió
Executiva Lliga Catalana
de Futbol Sala

Recull de
premsa

5.1 Propostes de modificació del Reglament General de l’FCF
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE L’FCF

Article 144è.

1.

Les llicències “FS”, “FSJ”, “FSC”, “FSI”, “FSA”, “FSB” i “FSP”

5. En les competicions de futbol sala, les futbolistes amb

faculten a la dona per intervenir en competicions de futbol

llicència de categoria Debutant, Prebenjamí, Benjamí,

sala, d’acord amb el que estableixen les disposicions del

Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil podran alinear-se en la

present Reglament.

categoria immediatament superior a l’establerta per a

2. Seran d’aplicació a les jugadores amb llicència “FS” les
disposicions contingudes en els articles 102 i 135, punt 1r,
del present Reglament. 3.- Les jugadores amb llicència
“FS” i “FSJ” quedaran lliures al finalitzar cada temporada.
Les futbolistes que facin dinou anys a partir del 1r de
gener de la temporada de què es tracti, podran subscriure
document de compromís, amb la conformitat del club i de
la interessada, per dues o tres temporades.
4. Les jugadores amb llicència “FSC”, “FSI”, “FSA”, “FSB” i
“FSP” quedaran lliures de compromís al finalitzar cada

llur llicència encara que no disposin d’equip inscrit en la
categoria a la qual pertany per edat el futbolista.
6. Els clubs que no tinguin equips de Futbol Sala en categoria
femení juvenil, femení cadet, femení infantil i/o femení
aleví, en competicions territorials, podran inscriure
jugadores les nascudes dins l'últim any natural de dues
categories inferiors i fer-les jugar en categoria superior.
7. A la categoria femení aleví, en competicions territorials,
podran inscriure's i alinear-se jugadores de les categories
femení benjamí i femení prebenjamí.

temporada; tot i això, si desitgen seguir en el mateix club

8. En totes les qüestions no regulades específicament per

en raó de la seva edat, hauran de presentar el mateix

a les categories de futbol sala femení seran aplicables la

document de pròrroga de llicència esmentat en l’apartat

resta de disposicions del present Reglament.

anterior, juntament amb la llicència original.
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Ordre del dia

1

2

3

4

5

6

7

8

Òrgans
de Govern

Activitats de la
temporada 2019-20

Tancament
de l’exercici
econòmic 2019

Pressupost de la
Lliga Catalana
de Futbol Sala 2020

Proposta modificacions
Reglament de la Lliga
Catalana de Futbol Sala

Pla General
d’Actuació

Propostes Comissió
Executiva Lliga Catalana
de Futbol Sala

Recull de
premsa

5.1 Propostes de modificació del Reglament General de l’FCF
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE L’FCF

Article 144è.

1.

Les llicències “FS”, “FSJ”, “FSC”, “FSI”, “FSA”, “FSB”,

5. En les competicions de futbol sala, les futbolistes

“FSMB”, “FSP” I “FSMP” faculten a la dona per intervenir

amb llicència de categoria Debutant, Miniprebenjamí,

en competicions de futbol sala, d’acord amb el que

Prebenjamí, Minibenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i

estableixen les disposicions del present Reglament.

Juvenil podran alinear-se en la categoria immediatament

2. Seran d’aplicació a les jugadores amb llicència “FS” les
disposicions contingudes en els articles 102 i 135, punt 1r,
del present Reglament. 3.- Les jugadores amb llicència
“FS” i “FSJ” quedaran lliures al finalitzar cada temporada.
Les futbolistes que facin dinou anys a partir del 1r de
gener de la temporada de què es tracti, podran subscriure
document de compromís, amb la conformitat del club i de
la interessada, per dues o tres temporades.
4. Les jugadores amb llicència “FSC”, “FSI”, “FSA”, “FSB”,
“FSMB”, “FSP” I “FSMP” quedaran lliures de compromís al
finalitzar cada temporada; tot i això, si desitgen seguir en
el mateix club en raó de la seva edat, hauran de presentar
el mateix document de pròrroga de llicència esmentat en
l’apartat anterior, juntament amb la llicència original.

superior a l’establerta per a llur llicència encara que no
disposin d’equip inscrit en la categoria a la qual pertany
per edat el futbolista.
6. Els clubs que no tinguin equips de Futbol Sala en categoria
femení juvenil, femení cadet, femení infantil i/o femení
aleví, en competicions territorials, podran inscriure
jugadores les nascudes dins l'últim any natural de dues
categories inferiors i fer-les jugar en categoria superior.
7. A la categoria femení aleví, en competicions territorials,
podran inscriure's i alinear-se jugadores de les categories
femení benjamí, femení minibenjamí, femení prebenjamí i
femení miniprebenjamí.
8. En totes les qüestions no regulades específicament per
a les categories de futbol sala femení seran aplicables la
resta de disposicions del present Reglament.
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PROPOSTA
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Ordre del dia

1

2

3

4

5

6

7

8

Òrgans
de Govern

Activitats de la
temporada 2019-20

Tancament
de l’exercici
econòmic 2019

Pressupost de la
Lliga Catalana
de Futbol Sala 2020

Proposta modificacions
Reglament de la Lliga
Catalana de Futbol Sala

Pla General
d’Actuació

Propostes Comissió
Executiva Lliga Catalana
de Futbol Sala

Recull de
premsa

5.1 Propostes de modificació del Reglament General de l’FCF
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE L’FCF

Article 210è.

PROPOSTA

1. Les competicions que l’FCF organitza es classifiquen:

1. Les competicions que l’FCF organitza es classifiquen:

a) Segons el sistema de joc, per punts o per eliminatòries.

a) Segons el sistema de joc, per punts o per eliminatòries.

b) Segons l’àmbit, en interterritorials, territorials,

b) Segons l’àmbit, en interterritorials, territorials,

comarcals i locals. c) Segons llur ordre, dintre de les de

comarcals i locals. c) Segons llur ordre, dintre de les de

sistema i àmbit igual, en tantes categories o divisions

sistema i àmbit igual, en tantes categories o divisions

com s’estableixin.

com s’estableixin.

d) Segons el caràcter, en professionals i no
professionals.

d) Segons el caràcter, en professionals i no professionals.
e) Segons condició dels jugadors que hi intervinguin,

e) Segons condició dels jugadors que hi intervinguin,

en Benjamins, Alevins, Infantils, Cadets, Juvenils,

en Benjamins, Alevins, Infantils, Cadets, Juvenils,

Aficionats, Sala, Femení, Femení Base, Futbol Set

Aficionats, Sala, Femení, Femení Base, Futbol Set

Femení Base, i altres d’especials, si n’hi hagués.

Femení Base, i altres d’especials, si n’hi hagués.
f) Segons llur naturalesa, en oficials i no oficials.

f) Segons llur naturalesa, en oficials i no oficials.
2. En cap cas no podran constituir-se equips mixtes, ni

2. En cap cas no podran constituir-se equips mixtes, ni

enfrontar-se entre ells els integrats per jugadors

enfrontar-se entre ells els integrats per jugadors de

de diferent sexe, excepte les categories de Cadets,

diferent sexe, excepte les categories d'Infantils, Alevins,

d'Infantils, Alevins, Benjamins, Prebenjamins i Debutants.

Benjamins, Prebenjamins i Debutants.
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ACTUAL
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Ordre del dia

1

2

3

4

5

6

7

8

Òrgans
de Govern

Activitats de la
temporada 2019-20

Tancament
de l’exercici
econòmic 2019

Pressupost de la
Lliga Catalana
de Futbol Sala 2020

Proposta modificacions
Reglament de la Lliga
Catalana de Futbol Sala

Pla General
d’Actuació

Propostes Comissió
Executiva Lliga Catalana
de Futbol Sala

Recull de
premsa

5.1 Propostes de modificació del Reglament General de l’FCF
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE L’FCF

Article 247è.
SECCIÓ 9a.
Dels partits de futbol sala
PROPOSTA

Tractant-se de futbol sala, s’aplicaran les disposicions

Tractant-se de futbol sala, s’aplicaran les disposicions

contingudes en el present Reglament, amb les excepcions

contingudes en el present Reglament, amb les excepcions

següents:

següents:

(...)

(...)

c) S’entendrà per primer equip el que sigui integrat per tres

c) Serà obligatòria l’alineació de 3 jugadors inscrits en

jugadors amb llicència federativa de l’equip en qüestió.

l’equip que disputi qualsevol partit de competició.

(...)

(...)
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ACTUAL
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Ordre del dia

1

2

3

4

5

6

7

8

Òrgans
de Govern

Activitats de la
temporada 2019-20

Tancament
de l’exercici
econòmic 2019

Pressupost de la
Lliga Catalana
de Futbol Sala 2020

Proposta modificacions
Reglament de la Lliga
Catalana de Futbol Sala

Pla General
d’Actuació

Propostes Comissió
Executiva Lliga Catalana
de Futbol Sala

Recull de
premsa

5.1 Propostes de modificació del Reglament General de l’FCF
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE L’FCF

Article 247è. bis

ACTUAL

La Copa Catalunya de Futbol Sala la formen les

2. La normativa d’inscripció a la Copa Catalunya de Futbol

3. Número d’ordre.

competicions de:

Sala és la següent:

› Copa Catalunya Sènior Masculí Futbol Sala

a) La data límit d’inscripció s’establirà en funció a les

classificació de la temporada anterior, excepte en la

dates que la Comissió Executiva de Futbol Sala acordi

categoria Prebenjamí, en què es calcularà en funció a

per començar la disputa d’aquesta competició. Les

la classificació de lliga de la mateixa temporada.

› Copa Catalunya Juvenil Futbol Sala
› Copa Catalunya Cadet Futbol Sala
› Copa Catalunya Infantil Futbol Sala
› Copa Catalunya Aleví Futbol Sala
› Copa Catalunya Benjamí Futbol Sala
› Copa Catalunya Prebenjamí Futbol Sala
› Copa Catalunya Sènior Femení Futbol Sala
› Copa Catalunya Juvenil Femení Futbol Sala
› Copa Catalunya Cadet Femení Futbol Sala
› Copa Catalunya Infantil Femení Futbol Sala
› Copa Catalunya Aleví Femení Futbol Sala

inscripcions rebudes fora d’aquesta data quedaran
pendents de confirmar, segons les vacants en el
nombre d’equips inscrits a l’hora de realitzar els
quadrants.

a) El número d’ordre es calcularà en funció a la

(...)
5. Quadrants de competició.
a) Per la confecció dels quadrants de competició es

b) Per tal que les inscripcions siguin correctes, s’hauran

tindrà en compte la proximitat geogràfica, per això, el

d’omplir tots els camps amb les dades corresponents

sorteig pels creuaments de les eliminatòries prèvies

sol·licitats a la inscripció de la intranet federativa

serà amb altres equips de la mateixa zona. Segons el

habilitada als efectes.

nombre d’equips inscrits, es combinarà per respectar

c) No es permet la participació de més d’un equip d’un
mateix club o filial en les competicions de Sènior
Masculí i Sènior Femení.
d) Els clubs podran inscriure tots els equips inscrits en
la competició de Lliga de la mateixa categoria en base
masculí i femení, siguin filials o dependents.

la proximitat en el sorteig i en els aparellaments.
b) Es treballarà per aconseguir que a les eliminatòries
de fases prèvies no hi hagi molts quilòmetres entres
els 2 equips de cada eliminatòria. c) Sense places
directes en les categories Benjamí, Aleví Femení,
Infantil Femení i Cadet Femení.

CONVENCIÓ DE CLUBS DE FUTBOL SALA ORDINÀRIA | TEMPORADA 2019 - 2020
w w w. f c f. c at

1.

123

Ordre del dia

1

2

3

4

5

6

7

8

Òrgans
de Govern

Activitats de la
temporada 2019-20

Tancament
de l’exercici
econòmic 2019

Pressupost de la
Lliga Catalana
de Futbol Sala 2020

Proposta modificacions
Reglament de la Lliga
Catalana de Futbol Sala

Pla General
d’Actuació

Propostes Comissió
Executiva Lliga Catalana
de Futbol Sala

Recull de
premsa

5.1 Propostes de modificació del Reglament General de l’FCF
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE L’FCF

Article 247è. bis

ACTUAL

amb millor número d’ordre en les categories Aleví, Infantil,
Cadet i Juvenil Masculí i Juvenil Femení.

7. Normativa designació de data de partits.
a) Serà obligatori designar l’horari de la disputa de l’eliminatòria
de mutu acord, durant la primera setmana de la data d’inici

e) Dues places directes a les semifinals pels 2 equips amb
millor número d’ordre en les categories Sènior Masculí i
Femení.
f) Els equips classificats en les places directes a les
categories establertes, seran introduïts en el quadrant
de competició per sorteig públic, sempre enfrontant-se
amb un equip classificat de la ronda anterior.

de l’eliminatòria corresponent (de dilluns a diumenge).
b) En el cas de no arribar a un acord entre els dos clubs en
aquesta primera setmana, el procediment serà el següent:
1)

L’equip local haurà d’enviar abans de les 23:59 hores del
dilluns de la 2a setmana de la disputa de l’eliminatòria, una
proposta de 2 dates o més, per la disputa del partit al Comitè
de Competició. Aquestes dues dates seran en diferents dies

g) A la categoria de Prebenjamí es farà una primera fase

de la setmana. En el cas que la distancia entre l’equip local i

de lliga amb diferents grups on els millors classificats es

el visitant superi els 100 quilòmetres, aquestes dates hauran

classificaran per la 2a fase d’eliminatòries.

de ser establertes obligatòriament en cap de setmana.

6. Arbitratge.
a) Cada equip es farà càrrec del 50% de l’arbitratge, cost
de la dieta horària i/o àrbitre assistent.
b) Totes les finals de Copa Catalunya i la Final a Quatre de
Copa Catalunya Sènior Masculí estan subvencionades
íntegrament per la LCFS.

Aquestes dates proposades hauran de ser dates hàbils
per la disputa de l’eliminatòria i el Comitè de Competició
de Futbol Sala es reserva el dret a rebutjar una o les dues
dates proposades si considera inadequades per la disputa
de l’eliminatòria considerant els possibles compromisos
federatius i de desplaçament. Aquesta circumstància farà
que l’equip local hagi de proposar dues dates que s’ajustin a
les indicacions del propi comitè.

2) Aquestes dates seran proposades dimarts de la 2a
setmana de la disputa de l’eliminatòria a l’equip visitant
per part del comitè de competició, i abans de dimecres
de la mateixa setmana a les 23:59 hores, haurà d’escollir i
comunicar una de les dues dates de la proposta.
3) En el cas de no rebre cap comunicació per part de l’equip
local tal com indica l’apartat b.1, el Comitè de Competició
i Disciplina de Futbol Sala l’exclourà de la competició,
determinant al visitant com a guanyador de l’eliminatòria.
4) En el cas de no rebre cap comunicació per part de l’equip
visitant sobre les dates proposades tal com indica
l’apartat b.2, el Comitè de Competició i Disciplina de
Futbol Sala designarà una de les dates, hora i terreny de
joc, facilitades per l’equip local.
c) Per determinar un horari de mutu acord entre dues
entitats, es haurà d’enviar un correu d’intranet per
part dels 2 equips implicats.

CONVENCIÓ DE CLUBS DE FUTBOL SALA ORDINÀRIA | TEMPORADA 2019 - 2020
w w w. f c f. c at

d) Quatre places directes als quarts de finals pels 4 equips
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Ordre del dia

1

2

3

4

5

6

7

8

Òrgans
de Govern

Activitats de la
temporada 2019-20

Tancament
de l’exercici
econòmic 2019

Pressupost de la
Lliga Catalana
de Futbol Sala 2020

Proposta modificacions
Reglament de la Lliga
Catalana de Futbol Sala

Pla General
d’Actuació

Propostes Comissió
Executiva Lliga Catalana
de Futbol Sala

Recull de
premsa

5.1 Propostes de modificació del Reglament General de l’FCF
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE L’FCF

Article 247è. bis

d) L’horari de joc i les propostes d’horari de la Copa Catalunya

constar en l’acta. Aquesta nova data, haurà d’estar dins

8. Tota aquella informació que no es vegi especificada en el

en categories de Base Masculí i Femení es podran fixar

del termini establert per la disputa d’aquella eliminatòria.

present article sobre la Copa Catalunya de Futbol Sala es

a partir de les 18 hores fins a les 22 hores els dies entre
setmana i els dies de cap de setmana, tal com consta a
l’article 192.5 del Reglament General. Únicament en cas
d’acord entre els dos equips es podrà designar un partit
fora d’aquest horari.
e) L’horari de joc i les propostes d’horari de la Copa Catalunya
en categories de Sènior Masculí i Femení es podran fixar
a partir de les 19 hores fins a les 22 hores els dies entre
setmana i els dies de cap de setmana, tal com consta a
l’article 192.5 del Reglament General. Únicament en cas
d’acord entre els dos equips es podrà designar un partit
fora d’aquest horari.
f) Serà obligatori a les categories de Sènior Masculí la
disputa dels partits a un pavelló poliesportiu a partir dels
setzens de final.
g) Serà obligatori a les categories Base Masculí i Femení
i Sènior Femení la disputa dels partits a un pavelló
poliesportiu a partir dels quarts de final.
h) En cas que un partit s’hagi d’ajornar per força major, serà
obligatori que ambdós equips arribin a un acord per una
nova data in situ, i així l’àrbitre del partit ho pugui fer

En aquest cas i sempre que el partit ajornat hagués sigut
establert divendres, dissabte o diumenge de l’ultima
setmana del termini per la disputa de les eliminatòries de
la ronda en qüestió, es podrà assignar fins dimecres a les
23:59 hores de la següent setmana.
i)

En les eliminatòries que disputin els classificats de les
Copes de les delegacions de Lleida, Tarragona i Girona,
serà obligatori la disputa de les eliminatòries, siguin
locals o visitants, en pavelló poliesportiu cobert, per
tal d’assegurar la seva disputa en cas d’haver-hi alguna
inclemència meteorològica. En el cas que no hi hagi
disponibilitat de pavelló, es realitzarà la permuta de
l’eliminatòria.

regularà pel present Reglament.
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Ordre del dia

1

2

3

4

5

6

7

8

Òrgans
de Govern

Activitats de la
temporada 2019-20

Tancament
de l’exercici
econòmic 2019

Pressupost de la
Lliga Catalana
de Futbol Sala 2020

Proposta modificacions
Reglament de la Lliga
Catalana de Futbol Sala

Pla General
d’Actuació

Propostes Comissió
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5.1 Propostes de modificació del Reglament General de l’FCF
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE L’FCF

Article 247è. bis

PROPOSTA

La Copa Catalunya de Futbol Sala la formen les

2. La normativa d’inscripció a la Copa Catalunya de Futbol

3. Número d’ordre.

competicions de:

Sala és la següent:

› Copa Catalunya Sènior Masculí Futbol Sala

a) La data límit d’inscripció s’establirà en funció a les

classificació de la temporada anterior, excepte

dates que la Comissió Executiva de Futbol Sala acordi

en les categories Minibenjamí, Prebenjamí i

› Copa Catalunya Juvenil Futbol Sala

a) El número d’ordre es calcularà en funció a la

per començar la disputa d’aquesta competició. Les

Miniprebenjamí, on es calcularà en funció a la

› Copa Catalunya Cadet Futbol Sala

inscripcions rebudes fora d’aquesta data quedaran

classificació de lliga de la mateixa temporada.

› Copa Catalunya Infantil Futbol Sala

nombre d’equips inscrits a l’hora de realitzar els

› Copa Catalunya Aleví Futbol Sala
› Copa Catalunya Benjamí Futbol Sala
› Copa Catalunya Minibenjamí Futbol Sala
› Copa Catalunya Prebenjamí Futbol Sala
› Copa Catalunya Miniprebenjamí Futbol Sala

pendents de confirmar, segons les vacants en el
quadrants.
b) Per tal que les inscripcions siguin correctes, s’hauran
d’omplir tots els camps amb les dades corresponents
sol·licitats a la inscripció de la intranet federativa
habilitada als efectes.
c) No es permet la participació de més d’un equip d’un
mateix club en les competicions de Sènior Masculí i

› Copa Catalunya Sènior Femení Futbol Sala

Sènior Femení. En cas de conveni de filialitat entre

› Copa Catalunya Juvenil Femení Futbol Sala

entre el club patrocinador i filials.

› Copa Catalunya Cadet Femení Futbol Sala
› Copa Catalunya Infantil Femení Futbol Sala
› Copa Catalunya Aleví Femení Futbol Sala

dos o més clubs, només podrà participar un equip

d) Els clubs podran inscriure tots els equips inscrits en
la competició de Lliga de la mateixa categoria en base
masculí i femení, siguin filials o dependents.

(...)
5. Quadrants de competició.
a) Per la confecció dels quadrants de competició es
tindrà en compte la proximitat geogràfica, per això, el
sorteig pels creuaments de les eliminatòries prèvies
serà amb altres equips de la mateixa zona. Segons el
nombre d’equips inscrits, es combinarà per respectar
la proximitat en el sorteig i en els aparellaments.
b) Es treballarà per aconseguir que a les eliminatòries
de fases prèvies no hi hagi molts quilòmetres entres
els 2 equips de cada eliminatòria.
c) Sense places directes en les categories Benjamí,
Aleví Femení, Infantil Femení i Cadet Femení.
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5.1 Propostes de modificació del Reglament General de l’FCF
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE L’FCF

Article 247è. bis

PROPOSTA

amb millor número d’ordre en les categories Aleví, Infantil,
Cadet i Juvenil Masculí i Juvenil Femení.

millor número d’ordre en les categories Sènior Masculí i
Femení.

a) Serà obligatori designar l’horari de la disputa de
setmana

de

la

data

d’inici

de

l’eliminatòria

corresponent (de dilluns a diumenge).
b) En el cas de no arribar a un acord entre els dos clubs

f) Els equips classificats en les places directes a les
categories establertes, seran introduïts en el quadrant
de competició per sorteig públic, sempre enfrontant-se
amb un equip classificat de la ronda anterior.
les

de desplaçament. Aquesta circumstància farà que

l’eliminatòria de mutu acord, durant la primera

e) Dues places directes a les semifinals pels 2 equips amb

g) A

7. Normativa designació de data de partits.

categories

Minibenjamí,

Prebenjamí

en aquesta primera setmana, el procediment serà el
següent:
1) L’equip local haurà d’enviar abans de les 23:59
hores del dilluns de la 2a setmana de la disputa de

l’equip local hagi de proposar dues dates que s’ajustin
a les indicacions del propi comitè.
2) Aquestes dates seran proposades dimarts de la 2a
setmana de la disputa de l’eliminatòria a l’equip visitant
per part del comitè de competició, i abans de dimecres
de la mateixa setmana a les 23:59 hores, haurà d’escollir i
comunicar una de les dues dates de la proposta.
3) En el cas de no rebre cap comunicació per part de l’equip
local tal com indica l’apartat b.1, el Comitè de Competició
i Disciplina de Futbol Sala l’exclourà de la competició,

i

l’eliminatòria, una proposta de 2 dates o més, per la

Miniprebenjamí es farà una primera fase de lliga amb

disputa del partit al Comitè de Competició. Aquestes

diferents grups on els millors classificats es classificaran

dues dates seran en diferents dies de la setmana. En

4) En el cas de no rebre cap comunicació per part de l’equip

per la 2a fase d’eliminatòries.

el cas que la distancia entre l’equip local i el visitant

visitant sobre les dates proposades tal com indica

superi els 100 quilòmetres, aquestes dates hauran de

l’apartat b.2, el Comitè de Competició i Disciplina de

ser establertes obligatòriament en cap de semana i

Futbol Sala designarà una de les dates, hora i terreny de

pavelló cobert.

joc, facilitades per l’equip local.

Aquestes dates proposades hauran de ser dates

c) Per determinar un horari de mutu acord entre dues

hàbils per la disputa de l’eliminatòria i el Comitè

entitats, es haurà d’enviar un correu d’intranet per

de Competició de Futbol Sala es reserva el dret

part dels 2 equips implicats.

6. Arbitratge.
a) Cada equip es farà càrrec del 50% de l’arbitratge, cost
de la dieta horària i/o àrbitre assistent.
b) Totes les finals de Copa Catalunya i la Final a Quatre de
Copa Catalunya Sènior Masculí estan subvencionades
íntegrament per la LCFS.

a rebutjar una o les dues dates proposades si
considera inadequades per la disputa de l’eliminatòria
considerant els possibles compromisos federatius i

determinant al visitant com a guanyador de l’eliminatòria.
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5.1 Propostes de modificació del Reglament General de l’FCF
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE L’FCF

Article 247è. bis

d) L’horari de joc i les propostes d’horari de la Copa Catalunya

h) En cas que un partit s’hagi d’ajornar per força major, serà

8. Tota aquella informació que no es vegi especificada en el

en categories de Base Masculí i Femení es podran fixar

obligatori que ambdós equips arribin a un acord per una

present article sobre la Copa Catalunya de Futbol Sala es

a partir de les 18 hores fins a les 22 hores els dies entre

nova data in situ, i així l’àrbitre del partit ho pugui fer

regularà pel present Reglament.

setmana i els dies de cap de setmana, tal com consta a

constar en l’acta. Aquesta nova data, haurà d’estar dins
del termini establert per la disputa d’aquella eliminatòria

l’article 192.5 del Reglament General. Únicament en cas

on sempre que es reassigni per l’última semana del

d’acord entre els dos equips es podrà designar un partit

termini establert per la disputa de l’eliminatòria, s’haurà

fora d’aquest horari.

d’assignar en pavelló cobert.

e) L’horari de joc i les propostes d’horari de la Copa Catalunya
en categories de Sènior Masculí i Femení es podran fixar

En aquest cas i sempre que el partit ajornat hagués sigut

a partir de les 19 hores fins a les 22 hores els dies entre

establert divendres, dissabte o diumenge de l’ultima

setmana i els dies de cap de setmana, tal com consta a

setmana del termini per la disputa de les eliminatòries de

l’article 192.5 del Reglament General. Únicament en cas

la ronda en qüestió, es podrà assignar fins dimecres a les

d’acord entre els dos equips es podrà designar un partit

23:59 hores de la següent setmana.

fora d’aquest horari.
f) Serà obligatori a les categories de Sènior Masculí la

i)

En les eliminatòries que es disputin entre equips de
diferents delegacions (Barcelona, Lleida, Tarragona i

disputa dels partits a un pavelló poliesportiu a partir dels

Girona), serà obligatori la disputa de les eliminatòries,

setzens de final.

siguin locals o visitants, en pavelló poliesportiu cobert,

g) Serà obligatori a les categories Base Masculí i Femení
i Sènior Femení la disputa dels partits a un pavelló
poliesportiu a partir dels quarts de final.

per tal d’assegurar la seva disputa en cas d’haver-hi
alguna inclemència meteorològica. En el cas que no hi
hagi disponibilitat de pavelló, es realitzarà la permuta de
l’eliminatòria.
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5.1 Propostes de modificació del Reglament General de l’FCF
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE L’FCF

Article 387è.

ACTUAL

d) El fet d’amenaçar, coaccionar o realitzar actes

delegats, auxiliars i dirigents, i llurs sancions.
1.

Hom sancionarà amb multa de fins a 80,17 euros
l’acumulació

de

dues

cartolines

grogues

en

el

mateix encontre, així com la infracció de les normes

d’una jugada o episodi de joc. L’aplicació d’aquest

ofendre de forma greu o reiterada qualsevol jugador,

apartat podrà no comportar partits de sanció en

entrenador o membre dels equips contendents.

les categories d’Infantil, Aleví, Benjamí, Prebenjamí,

qualsevol de les persones esmentades anteriorment.

2. Són faltes lleus, que hom sancionarà amb suspensió d'un

f) L’ús en el transcurs del joc de mitjans o procediments

a tres partits o per un període de fins a un mes en el cas de

violents que atemptin contra la integritat d’un jugador,

dirigents:

sense causar-li dany.

a) El fet de protestar de forma reiterada les decisions

g) La intervenció, per negligència, en els supòsits

arbitrals.

d’alineació indeguda de jugadors, de no compareixença
dels equips en els encontres o de llur retirada dels

b) El fet d’adoptar una actitud passiva o negligent en el

mateixos.

compliment de les instruccions arbitrals o desobeirne les ordres, així com adoptar actituds que demorin

h) El fet de provocar o incitar altres jugadors o el públic

o retardin l’inici i desenvolupament dels encontres.
c) El fet d’adreçar-se als àrbitres, espectadors, directius

en contra de la marxa correcta d’un encontre.
i)

El fet d’expressar-se de forma atemptatòria contra el

i altres autoritats esportives amb expressions de

decòrum degut al públic, o ofendre algun espectador

menyspreu, o cometre actes de desconsideració

amb paraules o gests.

envers aquells.

El fet de provocar per qualsevol mitjà la interrupció

vexatoris de paraula o d’obra, empènyer, insultar o

e) L’intent d’agressió o l’agressió no consumada a

reglamentàries sobre roba esportiva.

j)

Debutant, Infantil Femení i Aleví Femení, situació que
haurà de ser notificada per l’òrgan jurídic competent.
En el cas de no rebre la resolució esmentada, es
portarà a terme l’especificat en l’article 350.4 del
present Reglament.
(...)
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5.1 Propostes de modificació del Reglament General de l’FCF
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE L’FCF

Article 387è.

PROPOSTA

d) El fet d’amenaçar, coaccionar o realitzar actes vexatoris

delegats, auxiliars i dirigents, i llurs sancions.
1.

Hom sancionarà amb multa de fins a 80,17 euros
l’acumulació

de

dues

cartolines

grogues

en

el

mateix encontre, així com la infracció de les normes
reglamentàries sobre roba esportiva.

a tres partits o per un període de fins a un mes en el cas de

categories d’Infantil, Aleví, Benjamí, Minibenjamí,

jugador, entrenador o membre dels equips contendents.

Prebenjamí, Miniprebenjamí i Debutant, Infantil

sense causar-li dany.
g) La intervenció, per negligència, en els supòsits
d’alineació indeguda de jugadors, de no compareixença
dels equips en els encontres o de llur retirada dels

compliment de les instruccions arbitrals o desobeir-

mateixos.

ne les ordres, així com adoptar actituds que demorin

h) El fet de provocar o incitar altres jugadors o el públic
en contra de la marxa correcta d’un encontre.

c) El fet d’adreçar-se als àrbitres, espectadors, directius
i altres autoritats esportives amb expressions de

insultar o ofendre de forma greu o reiterada qualsevol

violents que atemptin contra la integritat d’un jugador,

b) El fet d’adoptar una actitud passiva o negligent en el

o retardin l’inici i desenvolupament dels encontres.

apartat podrà no comportar partits de sanció en les

f) L’ús en el transcurs del joc de mitjans o procediments

a) El fet de protestar de forma reiterada, desmesurada
o enèrgicament les decisions arbitrals.

d’una jugada o episodi de joc. L’aplicació d’aquest

accions d'obra lleument violentes, sacsar, arrapar,

qualsevol de les persones esmentades anteriorment.

dirigents:

i)

El fet de provocar per qualsevol mitjà la interrupció

de paraula o d’obra, empènyer, encarar-se, realitzar

e) L’intent d’agressió o l’agressió no consumada a

2. Són faltes lleus, que hom sancionarà amb suspensió d'un

j)

El fet d’expressar-se de forma atemptatòria contra el

menyspreu, o cometre actes de desconsideració

decòrum degut al públic, o ofendre algun espectador

envers aquells.

amb paraules o gests.

Femení i Aleví Femení, situació que haurà de ser
notificada per l’òrgan jurídic competent. En el cas
de no rebre la resolució esmentada, es portarà a
terme l’especificat en l’article 350.4 del present
Reglament.
(...)
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5.1 Propostes de modificació del Reglament General de l’FCF
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE L’FCF

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

(...)

CATEGORIA MASCULINA

2019-2020

2020-2021

2021-2022

DIVISIÓ D'HONOR CATALANA

MONITOR

1r NIVELL

1r NIVELL

Segona.- Pel que fa referència a l’obligació d’inscriure

1a DIVISIÓ CATALANA

MONITOR

MONITOR

MONITOR

tècnics titulats en equips de Futbol Sala, prevista a

2a DIVISIÓ CATALANA

MONITOR

MONITOR

MONITOR

l’article 389.4 d’aquest Reglament, s’estableix un període

3a DIVISIÓ CATALANA

NO REQUEREIX

MONITOR

MONITOR

MONITOR

1r NIVELL

1r NIVELL

JUVENIL 1a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

JUVENIL 2a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

JUVENIL 3a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

CADET DIVISIÓ D'HONOR

MONITOR

1r NIVELL

1r NIVELL

CADET 1a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

CADET 2a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

CADET 3a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MONITOR

1r NIVELL

INFANTIL 1a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

INFANTIL 2a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

INFANTIL 3a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MONITOR

1r NIVELL

ALEVÍ 1a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

ALEVÍ 2a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

ALEVÍ 3a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

BENJAMÍ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

PREBENJAMÍ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

DEBUTANTS

MONITOR

MONITOR

MONITOR

transitori per a la plena aplicació de la mateixa d’acord
amb el següent quadre:

JUVENIL DIVISIÓ D'HONOR

INFANTIL DIVISIÓ D'HONOR

ALEVÍ DIVISIÓ D'HONOR
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5.1 Propostes de modificació del Reglament General de l’FCF
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE L’FCF

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

(...)

CATEGORIA FEMENINA

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Segona.- Pel que fa referència a l’obligació d’inscriure

DIVISIÓ D'HONOR FEM. CATALANA

MONITOR

1R NIVELL

1R NIVELL

tècnics titulats en equips de Futbol Sala, prevista a

1a DIVISIÓ FEM. CATALANA

MONITOR

MONITOR

MONITOR

l’article 389.4 d’aquest Reglament, s’estableix un període

2a DIVISIÓ FEM. CATALANA

NO REQUEREIX

MONITOR

MONITOR

transitori per a la plena aplicació de la mateixa d’acord

DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL FEM.

MONITOR

MONITOR

1R NIVELL

1a DIVISIÓ JUVENIL FEM.

MONITOR

MONITOR

MONITOR

CADET FEM.

MONITOR

MONITOR

MONITOR

INFANTIL FEM.

MONITOR

MONITOR

MONITOR

ALEVÍ FEM.

MONITOR

MONITOR

MONITOR

amb el següent quadre:
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5.1 Propostes de modificació del Reglament General de l’FCF
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE L’FCF

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PROPOSTA
CATEGORIA MASCULINA

2019-2020

2020-2021

2021-2022

DIVISIÓ D'HONOR CATALANA

MONITOR

1r NIVELL

1r NIVELL

MONITOR

MONITOR

MONITOR

Segona.- Pel que fa referència a l’obligació d’inscriure

1a DIVISIÓ CATALANA

tècnics titulats en equips de Futbol Sala, prevista a

2a DIVISIÓ CATALANA

MONITOR

MONITOR

MONITOR

l’article 389.4 d’aquest Reglament, s’estableix un període

3a DIVISIÓ CATALANA

NO REQUEREIX

MONITOR

MONITOR

MONITOR

1r NIVELL

1r NIVELL

JUVENIL 1a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

JUVENIL 2a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

JUVENIL 3a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

CADET DIVISIÓ D'HONOR

MONITOR

1r NIVELL

1r NIVELL

CADET 1a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

CADET 2a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

CADET 3a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MONITOR

1r NIVELL

INFANTIL 1a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

INFANTIL 2a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

INFANTIL 3a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

JUVENIL DIVISIÓ D'HONOR

transitori per a la plena aplicació de la mateixa d’acord
amb el següent quadre:

INFANTIL DIVISIÓ D'HONOR

MONITOR

MONITOR

1r NIVELL

ALEVÍ 1a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

ALEVÍ 2a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

ALEVÍ 3a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

BENJAMÍ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MINIBENJAMÍ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

PREBENJAMÍ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MINIPREBENJAMÍ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

DEBUTANTS

MONITOR

MONITOR

MONITOR

ALEVÍ DIVISIÓ D'HONOR

›
›
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Ordre del dia

1

2

3

4

5

6

7

8

Òrgans
de Govern

Activitats de la
temporada 2019-20

Tancament
de l’exercici
econòmic 2019

Pressupost de la
Lliga Catalana
de Futbol Sala 2020

Proposta modificacions
Reglament de la Lliga
Catalana de Futbol Sala

Pla General
d’Actuació

Propostes Comissió
Executiva Lliga Catalana
de Futbol Sala

Recull de
premsa

5.1 Propostes de modificació del Reglament General de l’FCF
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE L’FCF

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

(...)

CATEGORIA FEMENINA

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Segona.- Pel que fa referència a l’obligació d’inscriure

DIVISIÓ D'HONOR FEM. CATALANA

MONITOR

1R NIVELL

1R NIVELL

tècnics titulats en equips de Futbol Sala, prevista a

1a DIVISIÓ FEM. CATALANA

MONITOR

MONITOR

MONITOR

l’article 389.4 d’aquest Reglament, s’estableix un període

2a DIVISIÓ FEM. CATALANA

NO REQUEREIX

MONITOR

MONITOR

transitori per a la plena aplicació de la mateixa d’acord

DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL FEM.

MONITOR

MONITOR

1R NIVELL

1a DIVISIÓ JUVENIL FEM.

MONITOR

MONITOR

MONITOR

CADET FEM.

MONITOR

MONITOR

MONITOR

INFANTIL FEM.

MONITOR

MONITOR

MONITOR

ALEVÍ FEM.

MONITOR

MONITOR

MONITOR

amb el següent quadre:
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PROPOSTA
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Ordre del dia

1

2

3

4

5

6

7

8

Òrgans
de Govern

Activitats de la
temporada 2019-20

Tancament
de l’exercici
econòmic 2019

Pressupost de la
Lliga Catalana
de Futbol Sala 2020

Proposta modificacions
Reglament de la Lliga
Catalana de Futbol Sala

Pla General
d’Actuació

Propostes Comissió
Executiva Lliga Catalana
de Futbol Sala

Recull de
premsa

5.2 Propostes de modificació del Reglament del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala
REGLAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES DE FUTBOL SALA

TÍTOL SEGON
ÒRGANS DE GOVERN
CAPÍTOL I

COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES DE FUTBOL SALA

Art. 3r.

PROPOSTA

COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES DE FUTBOL SALA

4. Compromís, implicació i dedicació al CTAFS (10%)
Àrbitres de categories territorials, a excepció de

Art. 3r.

Divisió d’Honor Catalana:
1. Proves físiques (20%)

Seran funcions del Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol

Seran funcions del Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol

Sala (CTAFS):

Sala (CTAFS):

2. Assistència a classes i exàmens (35%)

a) Establir els nivells de formació arbitral.

a) Establir els nivells de formació arbitral.

3. Informes (35%)

b) Classificar tècnicament els àrbitres, proposant

b) Classificar tècnicament els àrbitres, proposant

4. Compromís, implicació i dedicació al CTAFS (10%)

l'adscripció a les categories corresponents en funció

l'adscripció a les categories corresponents en

dels següents criteris:

funció dels següents criteris:

1.- Proves físiques (30%)

Àrbitres de categories nacionals i Divisió d’Honor

2.- Informes (30%)
3.- Assistència a classes i exàmens (30%)
4.- Compromís, implicació i dedicació al CTAFS (10%)
(...)

Catalana:
1. Proves físiques (20%)
2. Assistència a classes i exàmens (30%)
3. Informes (40%)

Àrbitres assistents de categories nacionals i
territorials:
1. Proves físiques (0%)
2. Assistència a classes i exàmens (45%)
3. Informes (45%)
4. Compromís, implicació i dedicació al CTAFS (10%)
(...)
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ACTUAL
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Ordre del dia

1

2

3

4

5

6

7

8

Òrgans
de Govern

Activitats de la
temporada 2019-20

Tancament
de l’exercici
econòmic 2019

Pressupost de la
Lliga Catalana
de Futbol Sala 2020

Proposta modificacions
Reglament de la Lliga
Catalana de Futbol Sala

Pla General
d’Actuació

Propostes Comissió
Executiva Lliga Catalana
de Futbol Sala

Recull de
premsa

5.3 Propostes de modificació del Reglament del Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala
REGLAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS DE FUTBOL SALA

Art.12è.

ACTUAL

a) Els entrenadors de Nivell III estan habilitats per a
entrenar qualsevol dels equips federats i seleccions.
b) Els entrenadors de Nivell II estan habilitats per a
entrenar tots els equips de Segona Divisió “B” Nacional
masculina i Primera Divisió Nacional Femenina, i
altres categories inferiors d’àmbit estatal, en tant
que ho permeti la normativa de la Real Federación
Española de Fútbol, i a tots els equips participants en
competicions d’àmbit autonòmic.
c) Els entrenadors de Nivell I estan habilitats per entrenar
a tots els equips participants en competicions de
caràcter autonòmic, i a Tercera Divisió Nacional i
Divisió d’Honor Juvenil Nacional masculines i Segona
Divisió Nacional Femenina, així com altres inferiors
d’àmbit estatal, en tant que ho permeti la normativa
de la Real Federación Española de Fútbol.

d) Els Monitors estan habilitats per entrenar en un equip
de les categories Primera Divisió Catalana Sènior
Masculí, Segona Divisió Catalana Sènior Masculí,
Primera Divisió Catalana Sènior Femení i totes les
competicions de base masculí i femení excepte les
divisions d’honor de cadascuna de les categories.
e) Els coordinadors, a banda de les tasques que els hi
són pròpies dins de l’organització interna del club,
estan habilitats per fer funcions de tècnic substitut,
si disposen de la titulació corresponent a la categoria
de l’equip, en un màxim de tres partits en la mateixa
temporada per equip del club.
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1) En futbol sala:
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Ordre del dia

1

2

3

4

5

6

7

8

Òrgans
de Govern

Activitats de la
temporada 2019-20

Tancament
de l’exercici
econòmic 2019

Pressupost de la
Lliga Catalana
de Futbol Sala 2020

Proposta modificacions
Reglament de la Lliga
Catalana de Futbol Sala

Pla General
d’Actuació

Propostes Comissió
Executiva Lliga Catalana
de Futbol Sala

Recull de
premsa

5.3 Propostes de modificació del Reglament del Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala
REGLAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS DE FUTBOL SALA

Art.12è.

PROPOSTA

a) Els entrenadors de Nivell III estan habilitats per a
entrenar qualsevol dels equips federats i seleccions.
b) Els entrenadors de Nivell II estan habilitats per a
entrenar tots els equips de Segona Divisió “B” Nacional
masculina i Primera Divisió Nacional Femenina, i
altres categories inferiors d’àmbit estatal, en tant
que ho permeti la normativa de la Real Federación
Española de Fútbol, i a tots els equips participants en
competicions d’àmbit autonòmic.
c) Els entrenadors de Nivell I estan habilitats per entrenar
a tots els equips participants en competicions de
caràcter autonòmic, i a Tercera Divisió Nacional i
Divisió d’Honor Juvenil Nacional masculines i Segona
Divisió Nacional Femenina, així com altres inferiors
d’àmbit estatal, en tant que ho permeti la normativa
de la Real Federación Española de Fútbol.

d) Els Monitors estan habilitats per entrenar en un equip
de les categories Primera, Segona i Tercera Divisió
Catalana Sènior Masculí i Primera i Segona Divisió
Catalana Sènior Femení i totes les competicions de
base masculí i femení excepte les divisions d’honor
de cadascuna de les categories.
e) Els coordinadors, a banda de les tasques que els hi
són pròpies dins de l’organització interna del club,
estan habilitats per fer funcions de tècnic substitut,
si disposen de la titulació corresponent a la categoria
de l’equip, en un màxim de tres partits en la mateixa
temporada per equip del club.
f) Els Monitors Aspirants estan habilitats per entrenar
en un equip de les categories Primera, Segona i
Tercera Divisió Catalana Sènior Masculí i Primera i
Segona Divisió Catalana Sènior Femení i totes les
competicions de Base Masculí i Femení excepte les
divisions d’honor de cadascuna de les categories.
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1) En futbol sala:
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Ordre del dia

1

2

3

4

5

6

7

8

Òrgans
de Govern

Activitats de la
temporada 2019-20

Tancament
de l’exercici
econòmic 2019

Pressupost de la
Lliga Catalana
de Futbol Sala 2020

Proposta modificacions
Reglament de la Lliga
Catalana de Futbol Sala

Pla General
d’Actuació

Propostes Comissió
Executiva Lliga Catalana
de Futbol Sala

Recull de
premsa

5.3 Propostes de modificació del Reglament del Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala
REGLAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS DE FUTBOL SALA

Art.13è.

PROPOSTA

Perquè un tècnic pugui exercir llurs funcions en un Club

Perquè un tècnic pugui exercir llurs funcions en un Club

e) En el cas dels Monitors Aspirants quedaran exempts

inclòs en l’organització federativa, caldrà que compleixi les

inclòs en l’organització federativa, caldrà que compleixi les

del compliment dels apartats a), b), c) i d) sent

següents condicions:

següents condicions:

obligatòria la inscripció al curs de Monitor de futbol

a) Posseir la titulació corresponent en funció de la
categoria del Club de què es tracti.
b) Figurar inscrit en el CTEFS i estar al corrent de les
seves obligacions de qualsevol mena.

a) Posseir la titulació corresponent en funció de la
categoria del Club de què es tracti.
b) Figurar inscrit en el CTEFS i estar al corrent de les
seves obligacions de qualsevol mena.

c) Obtenir de la Federació la pertinent llicència,

c) Obtenir de la Federació la pertinent llicència,

previ informe del CTEFS , i prèvia presentació del

previ informe del CTEFS , i prèvia presentació del

corresponent contracte.

corresponent contracte.

d) Abonar les quantitats establertes per a cada

d) Abonar les quantitats establertes per a cada

categoria en concepte de drets de contracte.

categoria en concepte de drets de contracte.

Tractant-se de tècnics de Clubs adscrits a les

Tractant-se de tècnics de Clubs adscrits a les

divisions Primera i Segona de futbol sala, d’àmbit

divisions Primera i Segona de futbol sala, d’àmbit

estatal, l’expedició de llurs llicències correspondrà a

estatal, l’expedició de llurs llicències correspondrà a

la RFEF, la qual durà a terme la tramitació pertinent i

la RFEF, la qual durà a terme la tramitació pertinent i

procedirà, en el seu cas, al lliurament de les mateixes.

procedirà, en el seu cas, al lliurament de les mateixes.

sala, haver formalitzat correctament el pagament
d’aquest i tramitar la llicència federativa abonant
les quotes previstes per aquesta.
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ACTUAL

138

Ordre del dia

1

2

3

4

5

6

7

8

Òrgans
de Govern

Activitats de la
temporada 2019-20

Tancament
de l’exercici
econòmic 2019

Pressupost de la
Lliga Catalana
de Futbol Sala 2020

Proposta modificacions
Reglament de la Lliga
Catalana de Futbol Sala

Pla General
d’Actuació

Propostes Comissió
Executiva Lliga Catalana
de Futbol Sala

Recull de
premsa

5.3 Propostes de modificació del Reglament del Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala
REGLAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS DE FUTBOL SALA

Art.14è.

Les llicències que poden obtenir els tècnics són les següents:
ES:

Llicència de primer entrenador pels que posseeixin

PROPOSTA

Les llicències que poden obtenir els tècnics són les següents:
ES:

les titulacions de Nivell I, II o III de futbol sala.
ES2:

Llicència de segon entrenador pels que posseeixin

les titulacions de Nivell I, II o III de futbol sala.
ES2: Llicència de segon entrenador pels que posseeixin

les titulacions de Nivell I, II o III de futbol sala.
MI:

Llicència pels Monitors de futbol sala d’equips
participants en competicions d’àmbit territorial.

Llicència de primer entrenador pels que posseeixin

les titulacions de Nivell I, II o III de futbol sala.
MI:

d’equips participants en competicions d’àmbit
territorial. Aquesta llicència només es podrà
realitzar a tècnics en formació que puguin
acreditar la inscripció al curs de monitor de futbol

Llicència pels Monitors de futbol sala d’equips

sala en la mateixa temporada que es realitzi el

participants en competicions d’àmbit territorial.

curs, sent vàlida només per 1 única temporada

MI2:

Llicència de segon tècnic pels monitors de futbol sala.

MI2: Llicència de segon tècnic pels monitors de futbol sala.

PFS:

Llicència de preparador físic per aquells que siguin

PFS: Llicència de preparador físic per aquells que

llicenciats en Educació Física (INEF) i especialitzats

siguin llicenciats en Educació Física (INEF) i

en futbol sala, o amb titulació de Nivell I, II o III en

especialitzats en futbol sala, o amb titulació de

futbol sala.

Nivell I, II o III en futbol sala.

CCS:

AMI: Llicència d’Aspirant a Monitor de futbol sala

Llicència de Coordinador en equips de futbol sala,

CCS: Llicència de Coordinador en equips de futbol sala,

pels que posseeixin la titulació de Coordinador de

pels que posseeixin la titulació de Coordinador

futbol sala de l’FCF i una titulació mínima de monitor

de futbol sala de l’FCF i una titulació mínima de

de futbol sala.

monitor de futbol sala.

sense possibilitat de tramitar-la cap vegada més.
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ACTUAL
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Ordre del dia

1

2

3

4

5

6

7

8

Òrgans
de Govern

Activitats de la
temporada 2019-20

Tancament
de l’exercici
econòmic 2019

Pressupost de la
Lliga Catalana
de Futbol Sala 2020

Proposta modificacions
Reglament de la Lliga
Catalana de Futbol Sala

Pla General
d’Actuació

Propostes Comissió
Executiva Lliga Catalana
de Futbol Sala

Recull de
premsa

5.3 Propostes de modificació del Reglament del Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala
REGLAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS DE FUTBOL SALA

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.- Pel que fa referència a l’obligació d’inscriure
tècnics titulats en equips de Futbol Sala, prevista a
l’article 17.1 d’aquest Reglament, s’estableix un període
transitori per a la plena aplicació de la mateixa d’acord
amb el següent quadre:

CATEGORIA MASCULINA

2019-2020

2020-2021

2021-2022

DIVISIÓ D'HONOR CATALANA

MONITOR

1r NIVELL

1r NIVELL

1a DIVISIÓ CATALANA

MONITOR

MONITOR

MONITOR

2a DIVISIÓ CATALANA

MONITOR

MONITOR

MONITOR

3a DIVISIÓ CATALANA

NO REQUEREIX

MONITOR

MONITOR

MONITOR

1r NIVELL

1r NIVELL

JUVENIL 1a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

JUVENIL 2a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

JUVENIL 3a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

CADET DIVISIÓ D'HONOR

MONITOR

1r NIVELL

1r NIVELL

CADET 1a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

CADET 2a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

CADET 3a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MONITOR

1r NIVELL

INFANTIL 1a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

INFANTIL 2a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

INFANTIL 3a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MONITOR

1r NIVELL

ALEVÍ 1a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

ALEVÍ 2a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

ALEVÍ 3a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

BENJAMÍ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

PREBENJAMÍ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

DEBUTANTS

MONITOR

MONITOR

MONITOR

JUVENIL DIVISIÓ D'HONOR

INFANTIL DIVISIÓ D'HONOR

ALEVÍ DIVISIÓ D'HONOR
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ACTUAL
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Ordre del dia

1

2

3

4

5

6

7

8

Òrgans
de Govern

Activitats de la
temporada 2019-20

Tancament
de l’exercici
econòmic 2019

Pressupost de la
Lliga Catalana
de Futbol Sala 2020

Proposta modificacions
Reglament de la Lliga
Catalana de Futbol Sala

Pla General
d’Actuació

Propostes Comissió
Executiva Lliga Catalana
de Futbol Sala

Recull de
premsa

5.3 Propostes de modificació del Reglament del Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala
REGLAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS DE FUTBOL SALA

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.- Pel que fa referència a l’obligació d’inscriure
tècnics titulats en equips de Futbol Sala, prevista a
l’article 17.1 d’aquest Reglament, s’estableix un període
transitori per a la plena aplicació de la mateixa d’acord
amb el següent quadre:

CATEGORIA FEMENINA

2019-2020

2020-2021

2021-2022

DIVISIÓ D'HONOR FEM. CATALANA

MONITOR

1R NIVELL

1R NIVELL

1a DIVISIÓ FEM. CATALANA

MONITOR

MONITOR

MONITOR

2a DIVISIÓ FEM. CATALANA

NO REQUEREIX

MONITOR

MONITOR

DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL FEM.

MONITOR

MONITOR

1R NIVELL

1a DIVISIÓ JUVENIL FEM.

MONITOR

MONITOR

MONITOR

CADET FEM.

MONITOR

MONITOR

MONITOR

INFANTIL FEM.

MONITOR

MONITOR

MONITOR

ALEVÍ FEM.

MONITOR

MONITOR

MONITOR
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ACTUAL
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Ordre del dia

1

2

3

4

5

6

7

8

Òrgans
de Govern

Activitats de la
temporada 2019-20

Tancament
de l’exercici
econòmic 2019

Pressupost de la
Lliga Catalana
de Futbol Sala 2020

Proposta modificacions
Reglament de la Lliga
Catalana de Futbol Sala

Pla General
d’Actuació

Propostes Comissió
Executiva Lliga Catalana
de Futbol Sala

Recull de
premsa

5.3 Propostes de modificació del Reglament del Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala
REGLAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS DE FUTBOL SALA

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PROPOSTA

tècnics titulats en equips de Futbol Sala, prevista a

CATEGORIA MASCULINA

2019-2020

DIVISIÓ D'HONOR CATALANA

MONITOR

1r NIVELL

1r NIVELL

MONITOR

MONITOR

MONITOR

2a DIVISIÓ CATALANA

MONITOR

MONITOR

MONITOR

3a DIVISIÓ CATALANA

NO REQUEREIX

MONITOR

MONITOR

MONITOR

1r NIVELL

1r NIVELL

JUVENIL 1a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

JUVENIL 2a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

JUVENIL 3a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

CADET DIVISIÓ D'HONOR

MONITOR

1r NIVELL

1r NIVELL

CADET 1a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

CADET 2a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

CADET 3a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MONITOR

1r NIVELL

INFANTIL 1a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

INFANTIL 2a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

INFANTIL 3a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

1a DIVISIÓ CATALANA

l’article 17.1 d’aquest Reglament, s’estableix un període
transitori per a la plena aplicació de la mateixa d’acord
amb el següent quadre:

JUVENIL DIVISIÓ D'HONOR

INFANTIL DIVISIÓ D'HONOR

2021-2022

MONITOR

MONITOR

1r NIVELL

ALEVÍ 1a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

ALEVÍ 2a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

ALEVÍ 3a DIVISIÓ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

BENJAMÍ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MINIBENJAMÍ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

PREBENJAMÍ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

MINIPREBENJAMÍ

MONITOR

MONITOR

MONITOR

DEBUTANTS

MONITOR

MONITOR

MONITOR

ALEVÍ DIVISIÓ D'HONOR

›
›

2020-2021
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Primera.- Pel que fa referència a l’obligació d’inscriure
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Ordre del dia

1

2

3

4

5

6

7

8

Òrgans
de Govern

Activitats de la
temporada 2019-20

Tancament
de l’exercici
econòmic 2019

Pressupost de la
Lliga Catalana
de Futbol Sala 2020

Proposta modificacions
Reglament de la Lliga
Catalana de Futbol Sala

Pla General
d’Actuació

Propostes Comissió
Executiva Lliga Catalana
de Futbol Sala

Recull de
premsa

5.3 Propostes de modificació del Reglament del Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala
REGLAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS DE FUTBOL SALA

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.- Pel que fa referència a l’obligació d’inscriure
tècnics titulats en equips de Futbol Sala, prevista a
l’article 17.1 d’aquest Reglament, s’estableix un període
transitori per a la plena aplicació de la mateixa d’acord
amb el següent quadre:

CATEGORIA FEMENINA

2019-2020

2020-2021

2021-2022

DIVISIÓ D'HONOR FEM. CATALANA

MONITOR

1R NIVELL

1R NIVELL

1a DIVISIÓ FEM. CATALANA

MONITOR

MONITOR

MONITOR

2a DIVISIÓ FEM. CATALANA

NO REQUEREIX

MONITOR

MONITOR

DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL FEM.

MONITOR

MONITOR

1R NIVELL

1a DIVISIÓ JUVENIL FEM.

MONITOR

MONITOR

MONITOR

CADET FEM.

MONITOR

MONITOR

MONITOR

INFANTIL FEM.

MONITOR

MONITOR

MONITOR

ALEVÍ FEM.

MONITOR

MONITOR

MONITOR
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PROPOSTA

