
 
 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

Temporada 2019/20 
 

PILOTA OFICIAL DE FUTBOL SALA 
 
A la darrera Convenció de Clubs de Futbol Sala es va exposar l’ampliació del conveni signat entre 
l’FCF i Munich per tal que la pilota oficial de les competicions de l’LCFS de l’FCF continuï sent de la 
marca Munich en els diàmetres 62, 58 i 55 centímetres. 
 
Les mesures per categories s’aplicarà tal com regula la regla 2 de les Regles de Joc de la Lliga 
Catalana de Futbol Sala de l’FCF: 

- Diàmetre 62: sènior, juvenil, cadet en categories masculí i femení i infantil mixt. 
- Diàmetre 58: infantil femení, aleví femení, aleví mixt i benjamí mixt. 
- Diàmetre 55: prebenjamí mixt i promeses mixt. 
 

L’aplicació d’aquesta regulació al que es refereix a la marca de pilota oficial de la Lliga Catalana de 
Futbol Sala de l’FCF sent exclusivament la pilota Munich l’oficial per la temporada 2019-2020 
sense la possibilitat de disputar partits amb una altra pilota que no sigui l’oficial mencionada. 
 
L’aplicació d’aquesta regulació es renovarà tàcitament en les temporades següents a la 
mencionada, fins a la comunicació de l’extinció de la seva aplicació. 
 
La Lliga Catalana de Futbol Sala de l’FCF ja ha fet entrega a cada equip participant en la temporada 
2018-2019 en competicions de l’LCFS, tres pilotes Munich LCFS de forma gratuïta, d’acord amb la 
categoria participant, per gaudir del seu ús en la present temporada 2019-2020. 
 
 
Per poder adquirir la pilota oficial Munich LCFS al preu de 12 euros la unitat, els clubs hauran de 
contactar amb els comerços adscrits a la marca Munich com distribuïdors dels quals s’adjunta 
llistat, per poder sol·licitar la compra de les mateixes amb les següents condicions: 
 

- La venda de pilotes la realitzaran directament els comerços que s’adjunten en el llistat. 
- La comanda mínima de pilotes serà de 5. 
- El preu unitari de la pilota, independentment del diàmetre, serà de 12 euros. 
- En el cas que el comerç no disposi d’estoc de pilotes, es podrà sol·licitar al comerç que 

demani a Munich la reposició de les pilotes amb la garantia que en 48 hores hàbils es 
podrà disposar de les pilotes sol·licitades. 

 

Durant el mes de setembre, un cop finalitzi el període d’inscripció per la temporada 2019-2020, els 
equips participants en les categories de Divisió d’Honor, 1a, 2a i 3a catalana de futbol sala, rebran 
3 pilotes més de la campanya “TOTS SOM UN EQUIP”.  


