REGLAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC
D’ENTRENADORS DE LA FCF
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1r.1.- El present Reglament ha estat desenvolupat en virtut del que preveuen
els Estatuts de la Federació Catalana de Futbol
2.- El Comitè Tècnic d’Entrenadors (en endavant CTE) es regeix pels Estatuts
i Reglament General de la FCF, i pel present Reglament.
Article 2n.- El CTE és l’òrgan tècnic depenent de la Junta Directiva de la
FCF, que agrupa els tècnics, es a dir, els entrenadors, monitors i preparadors
físics de futbol i de futbol sala, d’acord amb el que preveu l’article 54.1 dels
Estatuts de la FCF.
Article 3r.- L’agrupació de tècnics, en l’àmbit de la FCF, reuneix a tots
aquells que, havent aconseguit el corresponent títol i formalitzat llur afiliació
al CTE, posseeixen per això aptitud reglamentària per entrenar equips de
futbol o de futbol sala; i també, a les persones que estiguin integrades en
aquell Comitè per a desenvolupar funcions directives, tècniques, auxiliars,
docents, administratives, representatives en qualsevol dels òrgans que en
són part, o qualssevol altres necessàries o adients per la seva millor
organització i actuació, això sense perjudici de les competències pròpies de la
Junta Directiva de la FCF. Totes elles hauran d’ésser degudament acreditades
d’acord amb la seva funció.
Reuneix, així mateix, als preparadors físics que acompleixin les condicions de
ser Llicenciats en Educació Física i estar especialitzats, en el seu cas, en
futbol o futbol sala; aquells estaran subjectes a les mateixes condicions que
determina la reglamentació relativa als entrenadors i podran subscriure les
llicències anomenades “PF” o “PFS”.
Article 4t.- El CTE desenvolupa les següents funcions, que figuren a l’article
54.3 dels Estatuts de la FCF:
a) Vetllar per la formació i actualització permanent de tots els seu membres.
b) Contribuir al foment i millora tècnica de les diferents disciplines mitjançant
la celebració de conferències, seminaris i jornades tècniques, i, també, en la
publicació d’estudis i treballs divulgatius.
1

c) Proposar a la Junta Directiva de la FCF qualsevol iniciativa que es
consideri adient per a la millora del nivell tècnic per a la pràctica del futbol i
del futbol sala o el seu foment.
d) Informar i sotmetre a la consideració o, en el seu cas, a l’aprovació de
la Junta Directiva de la FCF les diferents qüestions que afectin als tècnics
afiliats.
e) Prendre les decisions que els corresponguin, d’acord amb la reglamentació
del règim intern.
f) Emetre raonat informe envers les sol·licituds de llicències que formalitzin
els tècnics.
g) Aquelles altres que la Junta Directiva de la FCF cregui avinent atorgar-li.
h) Diligenciar els contractes que els tècnics subscriguin amb clubs afiliats a
la FCF.
CAPÍTOL II
ÒRGANS DE GOVERN
Article 5è.1.- El President del CTE és l’òrgan suprem de govern del Comitè, i
llurs resolucions són vinculants per a tots els seus membres.
2.- El President del CTE serà nomenat per la Junta Directiva de la FCF,
a proposta del seu President.
3.- El President del CTE serà assistit per una Comissió Executiva integrada per
un nombre de membres no inferior a cinc ni superior a quinze, els quals
seran nomenats i rellevats per la Junta Directiva de la FCF, a proposta del
President del propi Comitè. Entre els membres anteriorment esmentats, el
President del Comitè podrà designar-ne un com a vicepresident el qual el
substituirà, en cas de necessitat o d’impossibilitat manifesta, amb les
mateixes atribucions que el president.
3.- Tots els qui en formin part del CTE hauran de ser tècnics titulats, sent
necessari per ostentar el càrrec de president posseir el títol de Nivell 3 o
de tècnic superior d’esport en futbol. Així mateix, tots ells hauran de tenir la
majoria d’edat civil, no trobar-se sotmès a cap sanció que l’inhabiliti pel càrrec,
i estar en ple ús dels seus drets civils.
6.- La duració del mandat del President i de la Comissió Executiva del CTE
serà coincident amb el de la Junta Directiva de la FCF
Article 6è.- Són funcions del President:
a) La plena responsabilitat del Comitè.
b) La proposta de designació i cessament, davant la Junta Directiva de la
FCF, dels membres de la seva Junta Directiva, i de la resta de col·laboradors.
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c) La de convocar, presidir i aixecar les reunions que hom consideri necessàries.
d) Elevar a la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol les
propostes que consideri adients.
e) Totes aquelles altres que es derivin del present Reglament i de
les competències del Comitè.
Article 7è.- El cessament del President del CTE es produeix per dimissió, per
mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec, per decisió disciplinària
executiva que impedeixi també l’exercici del càrrec, o per decisió adoptada
per la Junta Directiva de la FCF.
Article 8è.- En el si del Comitè Tècnic d’Entrenadors es constituiran, entre
els seus membres, com a mínim, les següents Comissions amb caràcter
assessor:
a) Econòmica
b) Social
c) Esportiva - Tècnica
d) De Coordinació territorial
CAPÍTOL III
DELS TÈCNICS
Article 9è.- Són condicions per a integrar-se i formar part de l’agrupació
de tècnics, en l’àmbit de la FCF:
a) Tenir la corresponent titulació esportiva o acadèmica, com a entrenador
de nivell I, II o III, com a Monitor, o com a Llicenciats en INEF amb
l’especialització necessària, siguin de futbol o de futbol sala.
b) Estar al corrent de pagament de les quotes determinades pel CTE.
El CTE proporcionarà a cadascú d’aquells la corresponent acreditació federativa.
Article 10è.1.- La inscripció dels tècnics en el CTE es formalitzarà mitjançant el
formulari oficial establert, havent d’aportar l’interessat les dades i la
documentació que en el mateix s’exigeixin, i abonar les quantitats establertes
com a quota d’inscripció i com a quota d’afiliació per a la temporada en curs,
en el moment de formalitzar-la.
Article 11è.Són categories d’entrenadors:
a) Nivell III: està formada pels que tinguin el títol de Nivell III, Nacional, o
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de Tècnic Superior d’Esport en futbol o en futbol sala.
b) Nivell II: està formada per aquells que tinguin el títol de Nivell II, Regional,
o de Tècnic d’Esport en futbol o en futbol sala.
c) Nivell I: està formada pels que hagin obtingut el títol del Nivell I, o
d’Instructor de base en futbol o en futbol sala.
d) Monitor: està formada pels que tinguin el títol de Monitor en futbol o en
futbol sala.
e) Qualsevol altra que s’estableixi legalment.
Article 12è.- 1.- En futbol:
a) Els entrenadors de Nivell III estan habilitats per entrenar a qualsevol dels
equips federats i seleccions.
b) Els entrenadors de Nivell II estan habilitats per entrenar a tots els equips
federats i seleccions, d’àmbit territorial o autonòmic.
c) Els entrenadors de Nivell I estan habilitats per entrenar a tots els equips de
futbol base (juvenils, cadets, infantils, alevins i benjamins), de futbol femení,
així com a les seleccions comarcals o provincials.
d) Els Monitors estan habilitats per fer funcions d’entrenador a equips
participants en competicions de quarta catalana, primera divisió juvenil,
preferent cadet, preferent infantil, preferent aleví, preferent benjamí, primera
divisió femení i categories inferiors.
Article 13è.Perquè un tècnic pugui exercir llurs funcions en un club inclòs en
l’organització federativa, caldrà acomplir les següents condicions:
a) Posseir la titulació corresponent en funció a la categoria del club de què
es tracti.
b) Figurar inscrit en el CTE i estar al corrent de les seves obligacions de
qualsevol mena.
c) Obtenir de la Federació la pertinent llicència, previ informe del CTE, i
prèvia presentació del corresponent contracte.
d) Abonar les quantitats establertes per a cada categoria en concepte de drets
de contracte.
Tractant-se de tècnics de clubs adscrits a les divisions Primera, Segunda i
Segunda “B” de futbol, i de División de Honor i División de Plata de futbol
sala, totes elles d’àmbit estatal, l’expedició de llurs llicències correspondrà a la
RFEF, la qual portarà a terme la tramitació pertinent i procedirà, en el seu
cas, al lliurament de les mateixes.
Article 14è.Les llicències que poden obtenir els tècnics són les següents:
A futbol:
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E: Llicència de primer entrenador per als que posseeixin les titulacions de
Nivell I, II o III de futbol.
E2: Llicència de segon entrenador per als que posseeixin les titulacions de
Nivell I, II o III de futbol.
MN: Llicència de monitor de futbol base pels que posseeixin aquesta titulació.
MN2: Llicència de segona tècnic pels monitors.
PF: Llicència de preparador físic per aquells que siguin llicenciats en
Educació Física (INEF) i especialitzats en futbol, o amb la titulació de Nivell I, II,
o III.
EP: Llicència d’entrenador de porters, pels que posseeixin una titulació mínima
de Nivell I i el Diploma acreditatiu del curs d’entrenador de porters expedit per
la RFEF.
A futbol sala:
ES: Llicència de primer entrenador per als que posseeixin les titulacions de
nivell I, II o III de futbol sala.
ES2: Llicència de segon entrenador per als 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.
MI2: Llicència de segon tècnic pels monitors de futbol sala.
PFS: Llicència de preparador físic per aquells que siguin llicenciats en
Educació Física (INEF) i especialitzats en futbol sala, o amb la titulació de Nivell
I, II, o III en futbol sala..
Article 15è.1.- El contracte federatiu, subscrit entre el tècnic -sigui primer o segon
entrenador, preparador físic o monitor, de futbol o de futbol sala- és el
document que estableix les condicions de la relació entre les dues parts, i
determina les atribucions i les obligacions de cadascuna respecte a l’altra.
2.- En el contracte constaran, almenys, les següents circumstàncies:
a) Nom de les parts interessades, representació que ostenten, lloc, data, i
segell del club.
b) Qualitat d’aficionat o de professional del tècnic, entenent-se com a
professional aquell que rep retribució econòmica per la prestació dels seus
serveis.
c) Nom del club i categoria de l’equip que s’entrena.
d) Funcions i responsabilitats a desenvolupar.
e) Condicions econòmiques, si n’hi ha.
f) Període de vigència.
g) Signatures, originals, del tècnic, i del president i del secretari del club, amb
el segell de l’entitat.
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Article 16è.1) Per a les competicions d’àmbit autonòmic el contracte es presentarà a
tràmit per quadruplicat exemplar, corresponent un pel CTE, un altre per la
FCF, i els altres dos per al Club i per a l’interessat.
2.- Per a les competicions d’àmbit estatal s’estarà al que disposi la Real
Federación Española de Fútbol.
Article 17è.1.- Per aquells clubs que participin amb algun equip en Primera o
Segona divisions catalanes serà obligatori inscriure amb llicència i contracte a
un entrenador en possessió de la titulació mínima d’entrenador territorial
o de Tècnic d’Esports; per a Tercera Divisió Catalana, Juvenil Preferent, Cadet
Divisió d’Honor, Infantil Divisió d’Honor i Femení Preferent serà amb la
titulació mínima d’Instructor o amb el certificat de superació del primer
nivell dels estudis de Tècnic d’Esports en futbol; per a la resta de categories
l’obligació serà amb la titulació mínima de Monitor de Futbol Base.
2.-Per aquells que participin en competicions de futbol sala serà obligatori
inscriure, amb llicència i contracte federatiu, un tècnic amb la titulació, com
a mínim de monitor, per a les competicions de Territorial Catalana Sala,
Preferent Catalana, Divisió d’Honor Catalana femenina, i totes les de base, des
de Juvenil fins a Benjamí, Juvenil-Cadet femenina, i Base femenina.
3.- Si es produeix la vacant de l’entrenador titular una vegada iniciada la
competició, el club vindrà obligat a contractar-ne un altre en el termini màxim
de 15 dies, comptats a partir del dia següent al que el CTE tingui constància
fefaent de tal vacant.
4.- L’incompliment d’aquesta obligació serà degudament sancionat per
l’òrgan disciplinari competent de la FCF.
5.- Els clubs podran inscriure, a més a més, un o varis entrenadors ajudants –
o segons entrenadors-, o bé monitors ajudants o segons monitors, els quals
hauran de posseir titulació igual o inferior en un grau a la requerida per a
l’entrenador titular de la competició en la que participa l’equip.
6.- No es tramitarà cap inscripció d’entrenadors ajudants –o segons
entrenadors- a aquells equips dels clubs que no haguessin inscrit
prèviament entrenador titular –o primer entrenador-.
7.- Pels equips adscrits als Campionats estatals, seran d’aplicació les
disposicions establertes per la RFEF.
Article 18è.1.- a) En futbol, els tècnics en actiu no podran obtenir en el decurs de la
mateixa temporada qualsevol altra mena de llicència.
b) En futbol sala, els tècnics en actiu amb la titulació de primer, segon, o
tercer nivell, qualsevol quina sigui la categoria de l’equip que entrenin, que a la
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vegada tinguin la titulació de monitor, podran tenir també una llicència i un
contracte de monitor en un altre equip del mateix club, o fins i tot en un equip
d’un altre club diferent al primer, participant en competicions d’àmbit
territorial de categoria
juvenil o inferiors, masculines o femenines, sempre que no participin en
el mateix grup que el primer equip.
En aquest cas, l’entrenador serà responsable de comunicar a les dues entitats
la seva dualitat de llicències i, pel fet de tenir-les, coneixerà i assumirà els
efectes que tindrà la possible sanció que li sigui imposada en una de les
competicions, en l’altra.
2.- Els futbolistes que disposin de la titulació pertinent, podran simultaniejar la
seva llicència amb la d’entrenador o monitor i actuar com a entrenadors o
monitors, encara que només a equips dependents del principal.
Podran desenvolupar funcions d’entrenador o monitor en un equip d’una altra
entitat aquells futbolistes que així ho sol·licitin per escrit cada temporada, a la
Federació Catalana de Futbol.
L’esmentada sol·licitud s’autoritzarà sempre i quan es reuneixin els següents
requisits:
a) Ser jugador en actiu d’un equip inscrit en competicions organitzades per la
FCF, i que aquell equip autoritzi per escrit al jugador per desenvolupar funcions
d’entrenador o monitor en un equip d’una altra entitat.
b) Estar en possessió del títol que l’habiliti per desenvolupar les funcions
d’entrenador o monitor.
c) Haver assolit un acord per escrit per dirigir tècnicament un equip que participi
en competició inferior a la del que ell intervé com a jugador, on haurà de figurar
de forma fefaent que el club té coneixement que actua com a jugador d’una
altra entitat.
3.- Els entrenadors que tinguin la titulació de segon nivell o superior podran
exercir com a tècnics de dos equips de forma simultània, sempre que un dels
equips participi en competicions amateurs i l’altre equip en competicions de
futbol base, tant en el cas que ambdós equips pertanyin al mateix club, com en
el cas que pertanyin a clubs diferents. En aquest darrer cas, caldrà que el tècnic
tingui l’autorització per escrit d’ambdues entitats.
També serà possible exercir com a tècnic de forma simultània en dos equips de
futbol base del mateix club, sempre que el tècnic estigui en possessió del títol de
primer nivell o superior.
Article 19è.1.- En cas de resolució del vincle contractual entre un club i un tècnic, sigui
quin sigui el motiu, l’últim no podrà actuar ni obtenir llicència amb cap altre
club en el decurs de la mateixa temporada, com entrenador, delegat, auxiliar,
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encarregat de material, massatgista o tècnic, ja sigui en qualitat de
professional, ja en la d’aficionat.
S’exceptua la possibilitat que un entrenador pugui tornar a entrenar com a
màxim un altre equip amateur sempre que, de comú acord entre el President
del club i l’entrenador, es liquidi la part econòmica convinguda pel temps
entrenat. Així mateix, també podrà tornar a exercir com a entrenador en
categories juvenil i inferiors en un club diferent d’aquell amb el qual s’hagués
resolt el vincle.
2.- La resolució del vincle contractual entre un tècnic i un club haurà de
ser comunicada per escrit, de manera fefaent, a l’altra part i al CTE, en el
termini màxim de tres dies hàbils.
Article 20è.1.- No es tramitarà cap llicència de tècnic al club que no hagués satisfet
o garantit el cobrament de la totalitat de les quantitats que, en el seu cas,
degués al tècnic o tècnics anteriors per haver-hi resolució ferma de l’òrgan
competent en la matèria.
2.- El Comitè Jurisdiccional de Competició i Disciplina Esportiva de la FCF, un
cop escoltats els interessats i prèvia reclamació del respectiu tècnic,
determinarà, si procedeix, la quantitat, forma i condicions de la garantia o
fiança que el club haurà de dipositar fins que hi hagi resolució, a l’objecte de
que pugui inscriure a un nou tècnic.
3.- Els clubs podran cedir els drets envers l’entrenador que tinguin inscrit
en favor d’un altre club, sempre que el segon participi en categoria superior
al del primer i que el tècnic doni la seva conformitat; no podrà fer-se la cessió
en el cas d’entrenadors que haguessin resolt el seu contracte o no
desenvolupi les seves funcions, sigui quin sigui, en ambdós casos, el motiu.
Article 21è.- Són drets dels tècnics:
a) Desenvolupar la seva activitat en funció de la titulació que posseeixi.
b) Rebre assistència mèdica en cas de lesions derivades de l’activitat com
a tècnic, sempre que s’hagi abonat l’import establert per a l’assegurança o
quota de la Mutualitat.
c) Ésser representat o, en el seu cas, representant, en les Assemblees
generals de la FCF, en les condicions que regulen els Estatuts i
Reglament General federatius.
d) Expressar lliurement al CTE les seves idees en relació amb llur condició
de tècnic.
e) Presentar per escrit al CTE els suggeriments que consideri adients.
f) Tenir accés a la informació relativa a la pràctica esportiva.
g) Rebre formació continuada.
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Article 22è.- Són deures dels entrenadors:
a) Sotmetre’s a la disciplina i reglament federatius.
b) Acatar els acords del CTE.
c) Exercir l’activitat de tècnic d’acord a l’ètica professional.
d) Desenvolupar els càrrecs pels quals foren elegits i les comissions que
se’ls encomanin.
e) Abonar, puntualment, els imports de les quotes establertes.
f) Comparèixer davant el CTE i, en el seu cas, davant el corresponent de la
FCF, quan siguin requerits.
g) Comunicar al CTE, en el termini màxim de tres dies hàbils, les variacions
que es produeixin en llur situació contractual; els canvis de residència; les
no assistències, per malaltia o altres motius, a entrenaments i/o partits,
o qualssevol d’altres.
Article 23è.- El CTE podrà proposar a la Junta Directiva de la FCF que es
dictin les normes o instruccions de règim intern que es considerin adients o
precises, les quals, un cop aprovades per la pròpia Junta Directiva de la
FCF, es faran públiques pel coneixement de tots els tècnics inscrits.
CAPÍTOL IV
RÈGIM DISCIPLINARI
Article 24è.- El règim disciplinari s’ajustarà a les disposicions recollides en
el Títol X “Del Règim Jurisdiccional Competitiu i Disciplinari”, del Reglament
General de la FCF.
Article 25è.- De les infraccions.
Són faltes específiques dels tècnics:
1.- De caràcter molt greu
a) Deixar o cedir el títol, o permetre que amb el mateix, persona
diferent exerceixi funcions d’entrenador o de monitor sense que aquell tingui
cap titulació.
b) Incompliment dels deures que s’estableixen als apartats a) i b) de
l’article 22è.
2.- De caràcter greu
a) Deixar o cedir el títol, o permetre que amb el mateix, un altre entrenador
amb inferior titulació exerceixi les funcions corresponents a les de superior
titulació.
b) Rebre, deixat o cedit, un títol per entrenar a categoria superior a la de
la titulació que es posseeix.
c) Falsejar la llicència, el contracte o qualssevol altres documents que
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serveixin de base per a l’obtenció d’aquella.
d) Desenvolupar les funcions d’entrenador o monitor, dins del club
es presten serveis, amb major responsabilitat o superior categoria
pactades en el contracte.
e) Incompliment dels deures que s’estableixen als apartats c), d)
l’article 22è.
3.- De caràcter lleu
a) Entrenar sense tenir presentada la llicència federativa.
b) Incompliment dels deures que s’estableixen als apartats e) i
l’article 22è.

al qual
de les
i f) de

g) de

Article 26è. De les sancions.
Als autors de les diferents infraccions se’ls imposarà la corresponent sanció:
1.- Per infracció de caràcter molt greu.
Inhabilitació per temps d’un a quatre anys, circumstància que no li
permetrà tenir llicència i presentar el corresponent contracte federatiu en tal
període de temps.
2.- Per infracció de caràcter greu.
Inhabilitació per temps d’un mes a un any, circumstància que no li
permetrà tenir llicència i presentar el corresponent contracte federatiu en tal
període de temps.
3.- Per infracció de caràcter lleu. Inhabilitació
per temps de fins a un mes.
Article 27è
Contra els acords adoptats pel Comitè Jurisdiccional de Competició i
Disciplina Esportiva de la FCF, podrà interposar-se recurs davant el Comitè
d’Apel.lació federatiu de conformitat amb les disposicions establertes
reglamentàriament.
CAPÍTOL V
RÈGIM ECONÒMIC
Article 28è.El CTE, com a òrgan tècnic de la FCF, disposa, pel compliment de les
seves finalitats, dels següents recursos econòmics:
a) Quota d’inscripció en el CTE dels que es convertiran en els seus
tècnics afiliats.
b) Quota d’afiliació dels tècnics en el CTE.
c) Drets de contractes dels tècnics.
d) Participació en l’import de les multes imposades pels òrgans disciplinaris de
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la FCF als clubs per d’incompliment de l’obligació d’inscriure entrenador
titulat, en els termes que acordi la FCF.
e) Qualsevol altre que rebi amb causa legítima o que legalment pogués generar.
Article 29è.1.- Els tècnics col·laboraran amb el sosteniment del CTE, de la següent forma:
a) Mitjançant l’abonament d’una quota d’inscripció en el moment de donarse d’alta en el Comitè.
b) Mitjançant una quota anyal d’afiliació. Aquesta quota els entrenadors
afiliats l’hauran de fer efectiva cada temporada, a partir del dia d’inici
d’aquella, a partir del moment de la seva inscripció en el CTE.
c) Mitjançant una quota de presentació i inscripció de contractes.
2.- Les quantitats a que es refereix l’apartat 1r d’aquest article
s’establiran, i adequaran abans de l’inici de cada nova temporada, per la
Junta Directiva de la FCF a proposta del President del CTE.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Pel que fa referència a la obligació d’inscriure tècnics titulats, prevista a
l’article 17è punt 1r d’aquest Reglament, s’estableix un període transitori
per a la plena aplicació de la mateixa d’acord amb el següent quadre:

CATEGORIA

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Tercera Catalana
Quarta Catalana
Preferent Juvenil
Primera Juvenil
Segona Juvenil
Honor Cadet
Preferent Cadet
Primera Cadet
Segona Cadet
Honor Infantil
Preferent Infantil
Primera Infantil
Segona Infantil
Primera Aleví
Segona Aleví
Tercera Aleví
Quarta Aleví
Primera Benjamí
Segona Benjamí
Tercera Benjamí
Prebenjamí
Preferent Femení
Primera Femení
Segona Femení

Monitor
-1r nivell
--1r nivell
Monitor
----Monitor
-Monitor
---Monitor
---1r nivell
---

Monitor
Monitor
1r nivell
Monitor
-1r nivell
Monitor
Monitor
--Monitor
Monitor
-Monitor
Monitor
--Monitor
Monitor
--1r nivell
Monitor
--

1r nivell
Monitor
1r nivell
Monitor
-1r nivell
Monitor
Monitor
-1r nivell
Monitor
Monitor
-Monitor
Monitor
--Monitor
Monitor
--1r nivell
Monitor
--

1r nivell
Monitor
1r nivell
Monitor
Monitor
1r nivell
Monitor
Monitor
Monitor
1r nivell
Monitor
Monitor
-Monitor
Monitor
--Monitor
Monitor
--1r nivell
Monitor
--

1r nivell
Monitor
1r nivell
Monitor
Monitor
1r nivell
Monitor
Monitor
Monitor
1r nivell
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
1r nivell
Monitor
Monitor
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Primera Femení Juvenil Cadet

Segona Femení Juvenil Cadet
Femení Cadet Infantil
Primera Femení Infantil Aleví
Segona Femení Infantil Aleví
Femení Aleví Benjamí
Prebenjamí

--

------

Monitor

Monitor

Monitor

Monitor

--Monitor
---

--Monitor
---

--Monitor
---

Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor

El present Reglament del Comitè Tècnic d’Entrenadors ha estat aprovat
per l’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Futbol
celebrada el dia 27 de juny de 2015.
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