Temporada 2017-2018
CIRCULAR NÚM. 9

AJUT ALS CLUBS, PILOTES OFICIALS

Tal i com es va informar a la circular 29 de la temporada 16-17, la Junta Directiva de
la Federació Catalana de Futbol, amb el desig de continuar el seu màxim suport a
totes les entitats federades, i per facilitar al màxim el compliment de l’obligació de
disputar els partits amb la pilota oficial establerta per a les diferents categories, de
conformitat amb l’article 196 del Reglament General, ha acordat establir un ajut als
clubs en pilotes oficials per a la temporada 2017-2018, tal i com ja es ve fent en els
darrers anys.
Seguint amb la normativa de temporades anteriors, en la disputa dels partits oficials
organitzats per la FCF es continuarà jugant amb les pilotes oficials de la FCF, fet que
garanteix una homogeneïtat i dóna prestigi a les competicions organitzades per la
FCF.
Els clubs rebran un número determinat de pilotes en funció dels equips que hagin
finalitzat les seves lligues la temporada 2016-2017 (els equips retirats no
computen a aquest efecte), a raó de:
– Equips de futbol 7 i futbol 11: 6 pilotes (de la modalitat corresponent) per
equip.
– Equips de futbol 5 (debutants): 3 pilotes per equip.
– Equips de futbol sala: 3 pilotes ( de la modalitat corresponent) per equip.
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S’informa que a partir de divendres 21 de juliol s’inicia la distribució de les pilotes
de subvenció que haurien d’estar a les adreces validades pels clubs en el termini
d’un mes i no més tard del 21 d’agost. Aquells clubs que en aquesta data no les
hagin rebut cal que es posin en contacte amb la seva delegació de la FCF per tal de
fer la reclamació pertinent.
 L’empresa de missatgeria ASM és l’encarregada de fer el lliurament de les
pilotes a l’adreça que el club va indicar en el seu moment.
NOTES ACLARIDORES:
– Les pilotes de les temporades anteriors continuen sent vàlides per a la disputa
de partits oficials.
– ja pot fer les comandes de pilotes de pagament que cregui oportú.
La qual cosa es comunica per al coneixement general i als efectes adients.
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