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Temporada 2018/2019 
 
 

CIRCULAR NÚM. 31  
 

HORARIS UNIFORMES DARRERA JORNADA OFICIAL 
PRIMERA, SEGONA I TERCERA CATALANES FUTBOL CAMP 

 
Per acord del Comitè Jurisdiccional de Competició i Disciplina Esportiva de la 
Federació Catalana de Futbol, i en aplicació del preveu l’article 260, apartat g), del 
Reglament General, s’informa als clubs interessats i als que poguessin estar 
indirectament afectats (per exemple, en evitació de coincidències), dels horaris 
establerts pels partits de la darrera jornada de competició oficial, que correspon a 
les dates següents: 
 

 Primera i Segona Catalanes: dia 26 de maig 
 Tercera Catalana: dia 25 o 26 de maig, en funció del grup. 

 
Així, després d’estudiar els horaris majoritaris de cada categoria i grup, es 
determinen els següents horaris uniformes: 
 
Categoria Grups Dia Hora 
Primera Catalana 1 26 de maig 12 h 
Primera Catalana 2 26 de maig 17 h 
Barcelona 
Segona Catalana 2-3-4 26 de maig 12h 
Tercera Catalana 4-9-12 25 de maig 17h 
Tercera Catalana 5-7 25 de maig 16:30h 
Tercera Catalana 6-8-10-11 26 de maig 12h 
Lleida 
Segona Catalana 5 26 de maig 18:30 h 
Tercera Catalana  13-14 26 de maig 18:30 h 
Tarragona 
Segona Catalana 6 26 de maig 17:00 h 
Tercera Catalana 2-3 25 de maig 17:00 h 
Terres de l’Ebre 
Tercera Catalana 1 26 de maig 17h 
Girona 
Segona Catalana 1 26 de maig 18h 
Tercera Catalana 15-16-17 25 de maig 18h 
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En les territorials de Barcelona, Girona, Tarragona i Terres de l’Ebre els clubs 
que disputin encontres el resultat dels quals no tingui influència en els llocs 
d’ascens o descens, no seran modificats. Només s’unificaran els horaris d’aquells 
partits que afectin directament a classificació. 
 
En la territorial de Lleida, els clubs que disputin encontres el resultat dels quals 
no tingui influència en els llocs d’ascens, descens o promocions de la classificació, 
poden sol·licitar per escrit i amb la conformitat dels dos contendents la seva 
celebració en l’horari habitual, petició que haurà de ser en poder del Comitè de 
Competició abans de les 10 hores del dimarts 21 de maig el qual l’acceptarà o 
rebutjarà en funció de les circumstàncies que hi concorrin. 
 
La qual cosa es comunica per al vostre coneixement i als efectes adients. 
 
Atentament, 
 
 

 
 
Oriol Camacho i Martí 
SECRETARI GENERAL 
 
 
Barcelona,  15 de maig de 2019. 
 


