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FUTBOL SALA SÈNIOR
TERCERA DIVISIÓ NACIONAL

•

Descendeixen (11 equips): a Primera Divisió, per a la

•

Grup 6è (Tarragona)

En tots els casos, els equips que guanyin l'ascens a la Divisió

Temporada 2017/2018,

d'Honor Catalana no poden ser filials, ni dependents d'un altre

Fase única – Sistema Lliga – 2 grups integrats per 16 equips.
•
•

Grup 1r (Girona-Barcelona)

(8 equips) l'11è, 12è, 13è i 14è classificat de cada grup de la

club que ja figuri en aquesta divisió. Aquest dret el tindrà,

Temporada 2017/2018,

aleshores, el següent millor classificat del mateix grup.

província de Barcelona (1r i 2n)
•

•

Ascendeixen (11 equips): a Divisió d'Honor Catalana, per a la

Grup 2n (Barcelona-Lleida-Tarragona)

•

(3 equips) el 12è, 13è i 14è classificat del grup de la província

(8 equips) el 1r i el 2n classificat de cada grup de la província
de Barcelona (1r, 2n, 3r i 4t)

CAMPIONAT CATALUNYA SEGONA DIVISIÓ

(3 equips) el 1r classificat de cada grup de la província

Fase única – Sistema Lliga – 5 grups integrats per 14 equips

de Lleida i Tarragona (3r)
Pel que fa als efectes dels ascensos a Segona Divisió “B” Nacional

•

segons la classificació de Tercera Divisió Nacional, s'estarà al

Els descensos dels grups 1r i 2n de Divisió d'Honor aniran a parar

de Lleida i Tarragona (5è i 6è) i el guanyador del play-off

que a l'efecte disposin les Normes Reguladores que publiqui el

als grups 1r, 2n, 3r i 4t de Primera Divisió.

entre el 2n classificat de Lleida (5è) i el 2n classificat de

Comitè Nacional de Futbol Sala de la RFEF per a la temporada

Grup 1r (Girona-Barcelona)

•

Grup 2n (Barcelona)

•

Grup 3r (Barcelona)

Tarragona (6è).

2017/2018.

Els descensos del grup 3r de Divisió d'Honor aniran a parar als
grups 5è i 6è de Primera Divisió.

Descendeixen (6 equips): a Divisió d'Honor Catalana, per a la

El play-off es disputarà en sistema d'anada i tornada. L'anada
jugarà com a local, l'equip amb pitjor coeficient a la lliga i la tornada

Temporada 2017/2018,

•

•

(6 equips) el 14è, 15è i 16è classificat de cada grup (1r i 2n)

En tots els casos, els equips que guanyin l'ascens a la Tercera

jugarà com a local l'equip amb millor coeficient a la lliga. Aquesta

Divisió Nacional no poden ser filials, ni dependents d'un altre

eliminatòria haurà d'estar resolta abans del dia 18 de juny de 2017.

•

Grup 4t (Barcelona)

Els ascensos dels grups 1r, 2n, 3r i 4t aniran a parar als grups 1r i

•

Grup 5è (Lleida)

club que ja figuri en aquesta divisió. Aquest dret el tindrà,
aleshores, el següent millor classificat del mateix grup.

2n de Divisió d'Honor Catalana.
CAMPIONAT CATALUNYA DIVISIÓ D'HONOR CATALANA

Fase única – Sistema Lliga – 2 grups integrats per 12 equips.
CAMPIONAT CATALUNYA PRIMERA DIVISIÓ CATALANA

Fase única – Sistema Lliga – 3 grups integrats per 14 equips.

Els ascensos dels grups 5è i 6è aniran a parar al grup 3r de
Divisió d'Honor Catalana.

•

Grup 6è (Tarragona)

Descendeixen (17 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada

•

Grup 7è (Tarragona)

Fase única – Sistema Lliga – 6 grups integrats per 14 equips.
•

Grup 1r (Girona-Barcelona)
•

•

Ascendeixen (17 equips): a Primera Divisió, per a la Temporada
Grup 2n (Barcelona)

•

Grup 3r (Lleida-Tarragona)

(12 equips) el 12è, 13è i 14è classificat de cada grup de

2017/2018,

Barcelona(1r, 2n, 3r i 4t)
•

Grup 3r (Barcelona)

Ascendeixen (6 equips): a Tercera Divisió Nacional, per a la
Temporada 2017/2018,

•

2017/2018,

Grup 2n (Barcelona)
•

•

Grup 1r (Girona-Barcelona)

•

(6 equips) el 1r i el 2n classificat de cada grup (1r, 2n i 3r)

•
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•
•

(2 equips) el 13è i 14è classificat de Lleida (5è)

•

( 3 equips) el 12è, 13è 14è classificat de Tarragona (6è)

(12 equips) el 1r, 2n i 3r classificat de cada grup de la
província de Barcelona (1r, 2n, 3r i 4t)

Grup 4t (Barcelona)
•

Grup 5è (Lleida)
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FUTBOL SALA JUVENIL
•

(2 equips) el 1r classificat cada grup de la província de

•

Grup 3r (Barcelona)

CAMPIONAT CATALUNYA DIVISIÓ D'HONOR

Ascendeixen (4 equips): a Divisió d'Honor, per a la Temporada

Tarragona (6è i 7è)

2017/2018,
•

•

Grup 4t (Barcelona)

Fase única – Sistema Lliga – 1 grup integrat per 14 equips.

(1 equip) el guanyador del play-off entre el 2n classificat

•

dels grups de Tarragona (6é i 7é)

•

Grup 5r (Barcelona)

El play-off es disputarà en sistema d'anada i tornada. L'anada

•

Grup 1r (Girona-Barcelona-Lleida-Tarragona)

(4 equips) el 1r classificat de cada grup de Barcelona, Lleida
i Tarragona (1r, 2n, 3r i 4t)*.

Pel que fa als efectes dels ascensos a Divisió d'Honor Juvenil

*Perquè els ascensos a Divisió d'Honor siguin directes a

jugarà com a local, l'equip amb pitjor coeficient a la lliga i la

Ascendeixen (12 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada

Nacional segons la classificació del Campionat Catalunya de

les delegacions de Lleida i Tarragona, el conjunt d'equips

tornada jugarà com a local l'equip amb millor coeficient a la lliga.

2017/2018,

Divisió d'Honor Juvenil, s'estarà al que a l'efecte disposin les

participants en la categoria, haurà de ser superior a 13 equips en

Normes Reguladores que publiqui el Comitè Nacional de Futbol

el moment de fer la revisió del Pla de Competició.

Aquesta eliminatòria haurà d'estar resolta abans del dia 18 de
juny de 2017.

•

(12 equips) el 1r i 2n classificat de cada grup de Barcelona

Sala de la RFEF per a la temporada 2017/2018.

(1r, 2n, 3r, 4t i 5è), els dos 3r amb millor coeficient dels 5
Descendeixen (12 equips): a Tercera Divisió, per a la Temporada

grups de Barcelona (1r, 2n, 3r, 4t i 5è)

2017/2018,

Descendeixen (11 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada
Descendeixen (4 equips): a Primera Divisió , per a la Temporada

2017/2018,

2017/2018,
En tots els casos, els equips que guanyin l'ascens a la Segona

•

(12 equips) el 12è, 13è i 14è classificat de cada grup de

Divisió no poden ser filials, ni dependents d'un altre club que

Barcelona (1r, 2n, 3r i 4t)

ja figuri en aquesta divisió. Aquest dret el tindrà, aleshores, el
següent millor classificat del mateix grup.

•
•

(4 equips) l'11è, 12è, 13è i 14è classificat.

Nacional no poden ser filials, ni dependents d'un altre club que

Divisió no poden ser filials, ni dependents d'un altre club que

ja figuri en aquesta divisió. Aquest dret el tindrà, aleshores, el
DESCENSOS NO COMPENSATS

ja figuri en aquesta divisió. Aquest dret el tindrà, aleshores, el

Barcelona (1r i 2n)

En tots els casos, els equips que guanyin l'ascens a la Juvenil

En tots els casos, els equips que guanyin l'ascens a la Primera

(8 equips) l'11é, 12è, 13è i 14è classificat de cada grup de

següent millor classificat del mateix grup.

•

(2 equip) el 13è i 14è classificat de Tarragona (4t)

•

(1 equip) el perdedor del play-off entre el 12è classificat de
Tarragona (4t) de Primera Divisió i el 3r classificat del grup

següent millor classificat del mateix grup.

de Tarragona (4t) de Segona Divisió.
Els equips descendits de la Tercera Divisió Nacional
s'integraran als grups de la Divisió d'Honor Catalana

CAMPIONAT CATALUNYA TERCERA DIVISIÓ

CAMPIONAT CATALUNYA PRIMERA DIVISIÓ

El play-off es disputarà en sistema d'anada i tornada. L'anada

que els correspongui per la seva localització
geogràfica, segons la divisió provincial.

jugarà com a local, l'equip amb pitjor coeficient a la lliga i la
Fase única – Sistema Lliga – 4 grups integrats per 14 equips.

tornada jugarà com a local l'equip amb millor coeficient a la lliga.

Fase única – Sistema Lliga – 5 grups integrats per 14 equips.

Aquesta eliminatòria haurà d'estar resolta abans del dia 18 de
Si en una determinada província no queden

•

Grup 1r (Girona-Barcelona)

Grup 1r (Barcelona)

juny de 2017.

•

Grup 2n (Barcelona)

En tots els casos, els equips que guanyin l'ascens a la Divisió

compensats els descensos amb els ascensos, aquest
fet afectarà els darrers classificats de la Divisió

•

•

Grup 2n (Barcelona)

d'Honor Catalana i així, correlativament, les altres
divisions inferiors. En qualsevol cas, es tindrà sempre

d'Honor no poden ser filials, ni dependents d'un altre club que
•

Grup 3r (Lleida)

ja figuri en aquesta divisió. Aquest dret el tindrà, aleshores, el

en compte la puntuació a igual nombre de partits
jugats, i, si hi ha empat, a la millor diferència de gols.

68

següent millor classificat del mateix grup.
•

Grup 4t (Tarragona)
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Fase única – Sistema Lliga – 5 grups integrats per 14 equips.

•

Grup 2n (Barcelona)

•

Grup 3r (Barcelona)
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es permetrà un màxim de dos equips filials o dependents en

Grup 1r (Barcelona)

•
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aquesta divisió sempre i quan no participin en el mateix grup. En

Els equips descendits de la Divisió d'Honor Catalana

el cas de no complir els requisits abans esmentats, aquest dret el

s'integraran als grups de Primera Divisió que els

tindrà, aleshores, el següent millor classificat del mateix grup.

correspongui per la seva localització geogràfica,
segons la divisió provincial.

CAMPIONAT CATALUNYA TERCERA DIVISIÓ

Si en una determinada província no queden
compensats els descensos amb els ascensos, aquest

•

Grup 4t (Barcelona)

Fase única – Sistema Lliga – 6 grups integrats per 14 equips.

fet afectarà els darrers classificats de la Primera
Divisió i així, correlativament, les altres divisions

•

Grup 5è (Tarragona)

•

Grup 1r (Barcelona)

inferiors. En qualsevol cas, es tindrà sempre en compte
la puntuació a igual nombre de partits jugats, i, si hi ha

Ascendeixen (11 equips): a la Primera Divisió, per a la Temporada

•

Grup 2n (Barcelona)

•

Grup 3r (Barcelona)

de Barcelona (1r , 2n, 3r i 4t)

•

Grup 4t (Barcelona)

•

(2 equips) el 1r i 2n classificat del grup de Tarragona (5è)

•

Grup 5è (Barcelona)

•

(1 equip) el guanyador del play-off entre el 12è classificat de

•

Grup 6è (Barcelona)

empat, la millor diferència de gols.

2017/2018,

•

(8 equips) el 1r i el 2n classificat de cada grup de la província

Tarragona (4t) de Primera Divisió i el 3r classificat del grup
de Tarragona (5è) de Segona Divisió.

Ascendeixen (12 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada
2017/2018,

El play-off es disputarà en sistema d'anada i tornada. L'anada
jugarà com a local, l'equip amb pitjor coeficient a la lliga i la tornada

•

(12 equips) el 1r i 2n classificat de cada grup (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è)

jugarà com a local l'equip amb millor coeficient a la lliga. Aquesta
eliminatòria haurà d'estar resolta abans del dia 18 de juny de 2017.

Els equips que guanyin l'ascens a Segona Divisió poden ser filials i
dependents d'un altre club que ja figuri en aquesta divisió. Només

Descendeixen (12 equips): a Tercera Divisió , per a la Temporada

es permetrà un màxim de dos equips filials o dependents en

2017/2018,

aquesta divisió sempre i quan no participin en el mateix grup. En
el cas de no complir els requisits abans esmentats, aquest dret el

•

(12 equips) el 12è, 13è i 14è classificat de cada grup (1r , 2n, 3r i 4t)

tindrà, aleshores, el següent millor classificat del mateix grup.
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FUTBOL SALA CADET
CAMPIONAT DE CATALUNYA DIVISIÓ D'HONOR

el moment de fer la revisió del Pla de Competició.

•

Fase única – Sistema Lliga – 1 grup integrat per 14 equips.

Descendeixen (11 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada

Ascendeixen (11 equips): a Primera Divisió, per a la Temporada

2017/2018,

2017/2018,

•

CAMPIONAT CATALUNYA TERCERA DIVISIÓ

Grup 5è (Tarragona)

Fase única – Sistema Lliga – 7 grups integrats per 14 equips.

Grup 1r (Girona-Barcelona-Lleida-Tarragona)
•

El campió es classifica per disputar la fase prèvia del Campionat

(8 equips) l'11è, 12è, 13è i 14è classificat de cada grup de

•

Barcelona (1r i 2n)

•

Grup 1r (Barcelona)

de Barcelona (1r, 2n, 3r i 4t),

•

Grup 2n (Barcelona)

(8 equips) el 1r i 2n classificat de cada grup de la província

d'Espanya.
•

(2 equips) el 13è i 14è classificat de Tarragona (4t)

•

(2 equips) el 1r i 2n classificats del grup de Tarragona (5è)

•

Grup 3r (Barcelona)

•

(1 equip) el perdedor del play-off entre el 12è classificat de

•

(1 equip) el guanyador del play-off entre el 12è classificat de

•

Grup 4t (Barcelona)

•

Grup 5è (Barcelona)

•

Grup 6è (Barcelona)

•

Grup 7è (Barcelona)

Descendeixen (4 equips): a Primera Divisió , per a la Temporada
2017/2018,

•

(4 equips) l'11è, 12è, 13è i 14è classificat.

CAMPIONAT CATALUNYA PRIMERA DIVISIÓ

Fase única – Sistema Lliga – 4 grups integrats per 14 equips.

Tarragona (4t) de Primera Divisió i el 3r classificat del grup

Tarragona (4t) de Primera Divisió i el 3r classificat del grup

de Tarragona (4t) de Segona Divisió.

de Tarragona (5è) de Segona Divisió.

El play-off es disputarà en sistema d'anada i tornada. L'anada

El play-off es disputarà en sistema d'anada i tornada. L'anada

jugarà com a local, l'equip amb pitjor coeficient a la lliga i la tornada

jugarà com a local, l'equip amb pitjor coeficient a la lliga i la

jugarà com a local l'equip amb millor coeficient a la lliga. Aquesta

tornada jugarà com a local l'equip amb millor coeficient a la lliga.

eliminatòria haurà d'estar resolta abans del dia 18 de juny de 2017.

Aquesta eliminatòria haurà d'estar resolta abans del dia 18 de
juny de 2017.

•

•

Grup 1r (Barcelona)

Ascendeixen (16 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada

En tots els casos, els equips que guanyin l'ascens a Divisió

Grup 2n (Barcelona)

2017/2018,

d'Honor no podran ser filials, ni dependents d'un altre club que

Descendeixen (16 equips): a Tercera Divisió , per a la Temporada

ja hi sigui en aquesta divisió. Aquest dret el tindrà, aleshores, el

2017/2018,

•

següent millor classificat del mateix grup.
•

Grup 3r (Lleida)

classificats amb millor coeficient (1r, 2n, 3r, 4r, 5è, 6è i 7è)
•

(16 equips) l'11è, 12è, 13è i 14è classificat de cada grup (1r, 2n,
3r i 4t).

•

Ascendeixen (4 equips): a Divisió d'Honor, per a la Temporada

Fase única – Sistema Lliga – 5 grups integrats per 14 equips.

2017/2018,
•
•

Els equips que guanyin l'ascens a Segona Divisió poden ser filials i

CAMPIONAT CATALUNYA SEGONA DIVISIÓ

Grup 4t (Tarragona)

Grup 1r (Barcelona)

(4 equips) el 1r classificat de cada grup de Barcelona, Lleida

dependents d'un altre club que ja figuri en aquesta divisió. Només
Els equips que guanyin l'ascens a Primera Divisió poden ser

es permetrà un màxim de dos equips filials o dependents en

filials i dependents d'un altre club que ja figuri en aquesta

aquesta divisió sempre i quan no participin en el mateix grup. En

divisió. Només es permetrà un màxim de dos equips filials o

el cas de no complir els requisits abans esmentats, aquest dret el

dependents en aquesta divisió sempre i quan no participin

tindrà, aleshores, el següent millor classificat del mateix grup.

en el mateix grup. En el cas de no complir els requisits abans

i Tarragona (1r, 2n, 3r i 4t)*.

•

Grup 2n (Barcelona)

esmentats, aquest dret el tindrà, aleshores, el següent millor
classificat del mateix grup.

*Perquè els ascensos a Divisió d'Honor siguin directes a

•

Grup 3r (Barcelona)

•

Grup 4t (Barcelona)

les delegacions de Lleida i Tarragona, el conjunt d'equips
participants en la categoria, haurà de ser superior a 13 equips en

72

(16 equips) el 1r i 2n classificat de cada grup i els dos 3r
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FUTBOL SALA INFANTIL
CAMPIONAT DE CATALUNYA DIVISIÓ D'HONOR

Descendeixen (11 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada

DESCENSOS NO COMPENSATS

2017/2018,
Fase única – Sistema Lliga – 1 grup integrat per 14 equips.

Els equips descendits de la Divisió d'Honor s'integraran

•

als grups de la Primera Divisió que els correspongui

•

Grup 1r (Girona-Barcelona-Lleida-Tarragona)

(8 equips) el 11è, 12è, 13è i 14è classificat de cada grup de
Barcelona (1r i 2n)

per la seva localització geogràfica, segons la divisió
provincial.

El campió es classifica per disputar la fase prèvia del Campionat

•

(2 equips) el 13è i 14è classificats del grup de Tarragona (5è)

•

(1 equip) el perdedor del play-off entre el 12è classificat de

d'Espanya.
Si en una determinada província no queden
compensats els descensos amb els ascensos, aquest

Descendeixen (4 equips): a Primera Divisió, per a la Temporada

Tarragona (4t) de Primera Divisió i el 3r classificat del grup

fet afectarà els darrers classificats de la Primera

2017/2018,

de Tarragona (5è) de Segona Divisió.

Divisió i així, correlativament, les altres divisions
inferiors. En qualsevol cas, es tindrà sempre en compte

•

(4 equips) l'11è, 12è, 13è i 14è classificat.

El play-off es disputarà en sistema d'anada i tornada. L'anada

la puntuació a igual nombre de partits jugats, i, si hi ha

jugarà com a local, l'equip amb pitjor coeficient a la lliga i la tornada

empat, la millor diferència de gols.

jugarà com a local l'equip amb millor coeficient a la lliga. Aquesta
CAMPIONAT CATALUNYA PRIMERA DIVISIÓ

eliminatòria haurà d'estar resolta abans del dia 18 de juny de 2017.

Fase única – Sistema Lliga – 4 grups integrats per 14 equips.

En tots els casos, els equips que guanyin l'ascens a Divisió
d'Honor no podran ser filials, ni dependents d'un altre club que

•

Grup 1r (Barcelona)

ja hi sigui en aquesta divisió. Aquest dret el tindrà, aleshores, el
següent millor classificat del mateix grup.

•

Grup 2n (Barcelona)

•

Grup 3r (Lleida)

CAMPIONAT CATALUNYA SEGONA DIVISIÓ

•

Grup 4t (Tarragona)

Fase única – Sistema Lliga – 5 grups integrats per 14 equips.

Ascendeixen (4 equips): a Divisió d'Honor, per a la Temporada

•

Grup 1r (Barcelona)

•

Grup 2n (Barcelona)

•

Grup 3r (Barcelona)

•

Grup 4t (Barcelona)

•

Grup 5è (Tarragona)

2017/2018,

•

(3 equips) el 1r classificat de cada grup (1r, 2n, 3r i 4t)*.

*Perquè els ascensos a Divisió d'Honor siguin directes a
les delegacions de Lleida i Tarragona, el conjunt d'equips
participants en la categoria, haurà de ser superior a 13 equips en
el moment de fer la revisió del Pla de Competició.
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CAMPIONAT CATALUNYA TERCERA DIVISIÓ

Ascendeixen (11 equips): a Primera Divisió, per a la Temporada

DESCENSOS NO COMPENSATS

2017/2018,
Fase única – Sistema Lliga – 8 grups integrats per 14 equips.
•

(8 equips) el 1r i 2n classificat de cada grup (1r, 2n, 3r i 4t).

Els equips descendits de la Divisió d'Honor s'integraran
•

•

•

Grup 1r (Barcelona)

(2 equips) el 1r i 2n classificats del grup de Tarragona (5è)

als grups de la Primera Divisió que els correspongui
per la seva localització geogràfica, segons la divisió

•

Grup 2n (Barcelona)

provincial.

•

Grup 3r (Barcelona)

Si en una determinada província no queden

(1 equip) el guanyador del play-off entre el 12è classificat de
Tarragona (4t) de Primera Divisió i el 3r classificat del grup
de Tarragona (5è) de Segona Divisió.

compensats els descensos amb els ascensos, aquest
•

Grup 4t (Barcelona)

El play-off es disputarà en sistema d'anada i tornada. L'anada

fet afectarà els darrers classificats de la Primera
Divisió i així, correlativament, les altres divisions

jugarà com a local, l'equip amb pitjor coeficient a la lliga i la

•

Grup 5è (Barcelona)

tornada jugarà com a local l'equip amb millor coeficient a la lliga.

inferiors. En qualsevol cas, es tindrà sempre en compte
la puntuació a igual nombre de partits jugats, i, si hi ha

Aquesta eliminatòria haurà d'estar resolta abans del dia 18 de

•

Grup 6è (Barcelona)

•

Grup 7è (Barcelona)

empat, la millor diferència de gols.

juny de 2017.

Descendeixen (16 equips): a Tercera Divisió , per a la Temporada
2017/2018,

Ascendeixen (16 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada
2017/2018,

•

(16 equips) l'11è, 12è, 13è i 14è classificat de cada grup (1r, 2n,
3r i 4t).

•

(16 equips) el 1r i 2n classificat de cada grup i els dos 3r
classificats amb millor coeficient (1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è i 7è)

Els equips que guanyin l'ascens a Primera Divisió poden ser
filials i dependents d'un altre club que ja figuri en aquesta

*En aquesta categoria, els equips del mateix club que estiguin

divisió. Només es permetrà un màxim de dos equips filials o

enquadrats en el mateix grup, tindran la prohibició de poder

dependents en aquesta divisió sempre i quan no participin

intercanviar jugadors entre els equips del seu club enquadrats

en el mateix grup. En el cas de no complir els requisits abans

en el mateix grup, situació que preval sobre l'article 78 del

esmentats, aquest dret el tindrà, aleshores, el següent millor

Reglament General de la FCF.

classificat del mateix grup.
Els equips que guanyin l'ascens a Segona Divisió poden ser filials i
dependents d'un altre club que ja figuri en aquesta divisió. Només
es permetrà un màxim de dos equips filials o dependents en
aquesta divisió sempre i quan no participin en el mateix grup. En
el cas de no complir els requisits abans esmentats, aquest dret el
tindrà, aleshores, el següent millor classificat del mateix grup.
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FUTBOL SALA ALEVÍ
CAMPIONAT DE CATALUNYA DIVISIÓ D'HONOR

Fase única – Sistema Lliga – 1 grup integrat per 14 equips.

les delegacions de Lleida i Tarragona, el conjunt d'equips

Ascendeixen (8 equips): a Primera Divisió, per a la Temporada

participants en la categoria, haurà de ser superior a 13 equips en

2017/2018,

el moment de fer la revisió del Pla de Competició.

Fase única – Sistema Lliga – 6 grups integrats per 14 equips.
•

•

CAMPIONAT CATALUNYA TERCERA DIVISIÓ

Grup 1r (Girona-Barcelona-Lleida-Tarragona)

(8 equips) el 1r i 2n classificat de cada grup de la província
de Barcelona (1r, 2n, 3r i 4t).

•

Grup 1r (Barcelona)

•

(2 equips) el 1r i 2n classificats del grup de Tarragona (5è)

•

Grup 2n (Barcelona)

•

(1 equip) el guanyador del play-off entre el 12è classificat de

•

Grup 3r (Barcelona)

•

Grup 4t (Barcelona)

•

Grup 5è (Barcelona)

•

Grup 6è (Barcelona)

Descendeixen (11 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada
2017/2018,

El campió es classifica per disputar la fase prèvia del Campionat
d'Espanya.

•

(8 equips) l'11è, 12è, 13è i 14è classificat de cada grup de
Barcelona (1r i 2n)

Descendeixen (4 equips): a Primera Divisió , per a la Temporada

Tarragona (4t) de Primera Divisió i el 3r classificat del grup

2017/2018,

•

(2 equips) el 13èi 14è classificats del grup de Tarragona (5è)

•

•

(1 equip) el perdedor del play-off entre el 12è classificat de

El play-off es disputarà en sistema d'anada i tornada. L'anada

Tarragona (4t) de Primera Divisió i el 3r classificat del grup

jugarà com a local, l'equip amb pitjor coeficient a la lliga i la

de Tarragona (5è) de Segona Divisió.

tornada jugarà com a local l'equip amb millor coeficient a la lliga.

(4 equips) l'11è, 12è, 13è i 14è classificat.

CAMPIONAT CATALUNYA PRIMERA DIVISIÓ

Aquesta eliminatòria haurà d'estar resolta abans del dia 18 de
En tots els casos, els equips que guanyin l'ascens a Divisió

Fase única – Sistema Lliga – 2 grups integrats per 14 equips.

•

Grup 1r (Barcelona)

•

Grup 2n (Barcelona)

de Tarragona (5è) de Segona Divisió.

juny de 2017.

Ascendeixen (12 equips): a Segona Divisió, per a la Temporada

d'Honor no podran ser filials, ni dependents d'un altre club que

2017/2018,

ja hi sigui en aquesta divisió. Aquest dret el tindrà, aleshores, el

Descendeixen (12 equips): a Tercera Divisió , per a la Temporada

següent millor classificat del mateix grup.

2017/2018,

•

•

*En aquesta categoria, els equips del mateix club que estiguin

(12 equips) el 12è, 13è i 14è classificat de cada grup (1r, 2n, 3r i 4t).

CAMPIONAT CATALUNYA SEGONA DIVISIÓ
•

Grup 4t (Tarragona)
Fase única – Sistema Lliga – 4 grups integrats per 14 equips.

Fase única – Sistema Lliga – 1 grup integrat per 8 equips.
•
•

Grup 1r (Barcelona)

Grup 3r (Lleida)
•

Grup 2n (Barcelona)

Ascendeixen (4 equips): a Divisió d'Honor, per a la Temporada
2017/2018,

•

(12 equips) el 1r i 2n classificats de cada grup (1r, 2n, 3r, 4r, 5è i 6è)

enquadrats en el mateix grup, tindran la prohibició de poder
Els equips que guanyin l'ascens a Primera Divisió poden ser

intercanviar jugadors entre els equips del seu club enquadrats

filials i dependents d'un altre club que ja figuri en aquesta

en el mateix grup, situació que preval sobre l'article 78 del

divisió. Només es permetrà un màxim de dos equips filials o

Reglament General de la FCF.

dependents en aquesta divisió sempre i quan no participin
en el mateix grup. En el cas de no complir els requisits abans

Els equips que guanyin l'ascens a Segona Divisió poden ser filials i

esmentats, aquest dret el tindrà, aleshores, el següent millor

dependents d'un altre club que ja figuri en aquesta divisió. Només

classificat del mateix grup.

es permetrà un màxim de dos equips filials o dependents en

Grup 3r (Barcelona)

aquesta divisió sempre i quan no participin en el mateix grup. En
el cas de no complir els requisits abans esmentats, aquest dret el

•

(3 equips) el 1r classificat de cada grup de la província de

•

Grup 4t (Barcelona)

•

Grup 5è (Tarragona)

tindrà, aleshores, el següent millor classificat del mateix grup.

Barcelona i Tarragona (1r, 2n, 3r i 4t)*.

*Perquè els ascensos a Divisió d'Honor siguin directes a
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FUTBOL SALA BENJAMÍ
CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ

Classificació: a la Segona Fase, Grups de Campionats de

DESCENSOS NO COMPENSATS

Catalunya Benjamí
Primera Fase – Sistema Lliga a 1 volta– 12 grups integrats per

Els equips descendits de la Divisió d'Honor s'integraran

12 equips.

•

als grups de la Primera Divisió que els correspongui

el 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è classificats dels grups de Barcelona
(1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è, 7è, 8è, 9è, 10è, 11è i 12è)

per la seva localització geogràfica, segons la divisió

•

Grup 1r (Barcelona)

provincial.

Classificació: a la Segona Fase, Grups de Lliga Benjamí
•

Grup 2n (Barcelona)

Promoció

•

Grup 3r (Barcelona)

•

Si en una determinada província no queden
compensats els descensos amb els ascensos, aquest
fet afectarà els darrers classificats de la Primera

el 7è, 8è, 9è, 10è, 11è, i 12è classificats dels grups de
Barcelona (1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è, 7è, 8è, 9è, 10è, 11è i 12è)

Divisió i així, correlativament, les altres divisions

•

Grup 4t (Barcelona)

inferiors. En qualsevol cas, es tindrà sempre en compte

Segona Fase – Sistema Lliga a 1 volta– 12 grups integrats per 12

la puntuació a igual nombre de partits jugats, i, si hi ha

•

Grup 5è (Barcelona)

equips.

•

Grup 6è (Barcelona)

Campionats de Catalunya Benjamí

•

Grup 7è (Barcelona)

•

Grup 1r (Barcelona)

•

Grup 8è (Barcelona)

•

Grup 2n (Barcelona)

•

-Grup 9è (Barcelona)

•

Grup 3r (Barcelona)

•

Grup 10è (Barcelona)

•

Grup 4t (Barcelona)

•

Grup 11è (Barcelona)

•

Grup 5è (Barcelona)

•

Grup 12è (Barcelona)

•

Grup 6è (Barcelona)

empat, la millor diferència de gols.
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Primera Fase – Sistema Lliga – 2 grups integrats per 10 equips.

Lliga Benjamí Promoció

•

Grup 13è (Lleida)

•

Grup 1r (Barcelona)

•

Grup 14è (Tarragona)

•

Grup 2n (Barcelona)
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els següents:
•

QUARTS DE FINAL

DISSABTE 6 DE MAIG 2017

A

1r Classificat grup 1r

5è Classificat grup 6è

B

2n Classificat grup 2n

4t Classificat grup 4t

C

1r Classificat grup 5è

5è Classificat grup 2n

D

2n Classificat grup 6è

3r Classificat grup 3r

E

1r Classificat grup 3r

5è Classificat grup 4t

F

2n Classificat grup 4t

4t Classificat grup 2n

G

1r Classificat grup 13è

4t Classificat grup 6è

H

3r Classificat grup 1r

3r Classificat grup 5è

I

1r Classificat grup 2n

5è Classificat grup 5è

El campió de la Fase Final es classifica per disputar la fase

J

2n Classificat grup 1r

4t Classificat grup 3r

prèvia del Campionat d'Espanya.

K

1r Classificat grup 6è

5è Classificat grup 1r

L

2n Classificat grup 5è

3r Classificat grup 4t

Classificació (32 equips): a la Fase Eliminatòries del Campionat

M

1r Classificat grup 4t

5è Classificat grup 3r

de Catalunya Benjamí.

N

2n Classificat grup 3r

4t Classificat grup 1r

O

1r Classificat grup 14è

4t Classificat grup 5è

P

3r Classificat grup 2r

3r Classificat grup 6è

•

SEMIFINALS

DISSABTE 13 DE MAIG 2017

LOCAL

VISITANT

AA

GUANYADOR PARTIT A

GUANYADOR PARTIT B

BB

GUANYADOR PARTIT C

PARTIT

Grup 4t (Barcelona)
PARTIT

•

SEMIFINAL A QUATRE SEU 1

En les eliminatòries de quarts de final, els encreuaments seran

Grup 5è (Barcelona)

Grup 6è (Barcelona)

Fase Eliminatòries – Sistema Eliminatòries (Partit únic) – Quarts
de Final

Fase Final – Sistema Finals a Quatre – Semifinals a Quatre i
Finals a Quatre

PARTIT 3R I 4T LLOC

SEMIFINAL A QUATRE SEU 3
SEMIFINALS

DISSABTE 13 DE MAIG 2017

LOCAL

VISITANT

EE

GUANYADOR PARTIT I

GUANYADOR PARTIT J

GUANYADOR PARTIT D

FF

GUANYADOR PARTIT K

GUANYADOR PARTIT L

DIUMENGE 14 DE MAIG 2017

PARTIT 3R I 4T LLOC

PARTIT

DIUMENGE 14 DE MAIG 2017

LOCAL

VISITANT

LOCAL

VISITANT

PERDEDOR PARTIT AA

PERDEDOR PARTIT BB

PERDEDOR PARTIT EE

PERDEDOR PARTIT FF

PARTIT FINAL

PARTIT FINAL

DIUMENGE 14 DE MAIG 2017

DIUMENGE 14 DE MAIG 2017

LOCAL

VISITANT

LOCAL

VISITANT

GUANYADOR PARTIT AA

GUANYADOR PARTIT BB

GUANYADOR PARTIT EE

GUANYADOR PARTIT FF

SEMIFINAL A QUATRE SEU 2

SEMIFINAL A QUATRE SEU 4

SEMIFINALS

DISSABTE 13 DE MAIG 2017

LOCAL

VISITANT

CC

GUANYADOR PARTIT E

GUANYADOR PARTIT F

Semifinals a Quatre (16 equips): a quatre seus.

DD

GUANYADOR PARTIT G

enquadrats en el mateix grup, tindran la prohibició de poder

Les finals a quatre es jugaran en el mateix cap de setmana,

PARTIT 3R I 4T LLOC

intercanviar jugadors entre els equips del seu club enquadrats

i la seu serà escollida entre els 4 equips participants. Haurà

LOCAL

VISITANT

LOCAL

VISITANT

en el mateix grup, situació que preval sobre l'article 78 del

de posar a disposició el seu pavelló, el dissabte matí per les

PERDEDOR PARTIT CC

PERDEDOR PARTIT DD

PERDEDOR PARTIT GG

PERDEDOR PARTIT HH

Reglament General de la FCF.

semifinals, i el diumenge matí per les finals (11 a 14 h).

•

el 1r, 2n, 3r, 4t i 5è classificat de tots els grups dels
Campionats de Catalunya Benjamí (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è) i el
1r classificat dels grups de Lleida i Tarragona (13è i 14è)

PARTIT

SEMIFINALS

DISSABTE 13 DE MAIG 2017

LOCAL

VISITANT

GG

GUANYADOR PARTIT M

GUANYADOR PARTIT N

GUANYADOR PARTIT H

HH

GUANYADOR PARTIT O

GUANYADOR PARTIT P

DIUMENGE 14 DE MAIG 2017

PARTIT 3R I 4T LLOC

PARTIT

*En aquesta categoria, els equips del mateix club que estiguin

PARTIT FINAL

Als partits d'eliminatòria de quarts de final, jugaran com a
locals els equips classificats amb millor classificació a la lliga o
coeficient en cas d'empat en posició.

82

PARTIT FINAL

DIUMENGE 14 DE MAIG 2017

DIUMENGE 14 DE MAIG 2017

DIUMENGE 14 DE MAIG 2017

LOCAL

VISITANT

LOCAL

GUANYADOR PARTIT CC

GUANYADOR PARTIT DD

GUANYADOR PARTIT GG GUANYADOR PARTIT HH
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FUTBOL SALA PREBENJAMÍ
•

FINAL A QUATRE

La final a quatre la disputaran 4 equips en 1 seu.
PARTIT

La final a quatre es jugarà en el mateix cap de setmana, y la seu
serà escollida entre els 4 equips participants. Haurà de posar a

SEMIFINALS

DISSABTE 20 DE MAIG 2017

LOCAL

VISITANT

disposició el seu pavelló, el dissabte matí per les semifinals, i el

1

GUANYADOR SEU 1

GUANYADOR SEU 2

diumenge matí per les finals (11 a 14 h)

2

GUANYADOR SEU 3

GUANYADOR SEU 4

CAMPIONAT DE CATALUNYA PREBENJAMÍ:

equips disputaran la Fase Final Prebenjamí el dia 29 de gener
Primera Fase – Sistema Lliga – 10 grups integrats per 6 equips.

del 2017 en la instal·lació de la Ciutat Esportiva de Blanes.

•

*En aquesta categoria, els equips del mateix club que estiguin

Grup 1r (Girona)

enquadrats en el mateix grup, tindran la prohibició de poder
•

PARTIT 3R I 4T LLOC

Fase Final – Una vegada finalitzi la competició de lliga, els

Grup 2n (Barcelona)

intercanviar jugadors entre els equips del seu club enquadrats
en el mateix grup, situació que preval sobre l'article 78 del

DIUMENGE 21 DE MAIG 2017

•

Grup 3r (Barcelona)

Reglament General de la FCF.

•

Grup 4t (Barcelona)

L'objectiu és reunir als equips d'arreu de Catalunya d'aquesta

VISITANT
LOCAL

VISITANT

PERDEDOR PARTIT 1

PERDEDOR PARTIT 2

categoria i viure una festa del futbol sala d'iniciació.
•

PARTIT FINAL
LOCAL

Grup 5è (Barcelona)

DIUMENGE 21 DE MAIG 2017
VISITANT

El sistema de Competició de la Fase Final es decidirà durant el
•

Grup 6è (Barcelona)

transcurs de la Lliga en haver d'adaptar la competició als equips
participants encara que les agrupacions es faran entre d'equips

GUANYADOR PARTIT 1 GUANYADOR PARTIT 2

•

Grup 7é (Barcelona)

de la mateixa posició de classificació dels diferents grups
(equilibrar els nivells).

•

Grup 8é (Barcelona)

•

Grup 9è (Barcelona)

•

Grup 10è (Barcelona)

Primera Fase – Sistema Lliga – 2 grups integrats per 8 equips.

84

•

Grup 11è (Lleida)

•

Grup 12è (Tarragona)
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FUTBOL SALA FEMENÍ
CAMPIONAT CATALUNYA DIVISIÓ D'HONOR FEMENÍ

Fase única – Sistema Lliga – 1 grup integrat per 14 equips.

*Perquè els ascensos a Divisió d'Honor siguin directes a

Ascendeixen (7 equips): a Primera Divisió, per a la Temporada

les delegacions de Lleida i Tarragona, el conjunt d'equips

2017/2018,

DESCENSOS NO COMPENSATS

•

Els equips descendits de la Divisió d'Honor s'integraran

participants en la categoria, haurà de ser superior a 13 equips en
el moment de fer la revisió del Pla de Competició.

•

(4 equips) el 1r i 2n classificat dels grups de Barcelona (1r i 2n)

Grup 1r (Girona-Barcelona-Lleida-Tarragona)

als grups de la Primera Divisió que els correspongui
Descendeixen (7 equips): a Segona Divisió , per a la Temporada

Pel que fa als efectes dels ascensos a Segona Divisió Nacional

•

(2 equips) el 1r i 2n classificats del grup de Tarragona (3r)

per la seva localització geogràfica, segons la divisió

2017/2018,

Femenina segons la classificació del Campionat de Divisió

provincial.
•

d'Honor Femení, s'estarà al que a l'efecte disposin les Normes

•

Reguladores que publiqui el Comitè Nacional de Futbol Sala de

(1 equip) el guanyador del play-off entre el 12è classificat de

(6 equips) 13è i 14è classificat dels grups de Barcelona i

Tarragona (4r) de Primera Divisió i el 3r classificat del grup

Si en una determinada província no queden

Tarragona (1r, 2n i 4t)

de Tarragona (3r) de Segona Divisió.

compensats els descensos amb els ascensos, aquest

la RFEF per a la temporada 2017/2018.

fet afectarà els darrers classificats de la Primera
•

(1 equip) el perdedor del play-off entre el 12è classificat de

El play-off es disputarà en sistema d'anada i tornada. L'anada

Divisió i així, correlativament, les altres divisions

Descendeixen (4 equips): a Primera Divisió, per a la Temporada

Tarragona (4t) de Primera Divisió i el 3r classificat del grup

jugarà com a local, l'equip amb pitjor coeficient a la lliga i la

inferiors. En qualsevol cas, es tindrà sempre en compte

2017/2018,

de Tarragona (3r) de Segona Divisió.

tornada jugarà com a local l'equip amb millor coeficient a la lliga.

la puntuació a igual nombre de partits jugats, i, si hi ha

Aquesta eliminatòria haurà d'estar resolta abans del dia 18 de

empat, la millor diferència de gols.

•

4 equips) l'11è, 12è, 13è i 14è classificat.

El play-off es disputarà en sistema d'anada i tornada. L'anada

juny de 2017.

jugarà com a local, l'equip amb pitjor coeficient a la lliga i la tornada

CAMPIONAT CATALUNYA PRIMERA DIVISIÓ FEMENINA

jugarà com a local l'equip amb millor coeficient a la lliga. Aquesta

El play-off es disputarà en sistema d'anada i tornada. L'anada

eliminatòria haurà d'estar resolta abans del dia 18 de juny de 2017.

jugarà com a local, l'equip amb pitjor coeficient a la lliga i la
tornada jugarà com a local l'equip amb millor coeficient a la lliga.

Fase única – Sistema Lliga – 4 grups integrats per 14 equips.

•

Grup 1r (Barcelona)

En tots els casos, els equips que guanyin l'ascens a la Divisió

Aquesta eliminatòria haurà d'estar resolta abans del dia 18 de

d'Honor no poden ser filials, ni dependents d'un altre club que

juny de 2017.

ja figuri en aquesta divisió. Aquest dret el tindrà, aleshores, el
següent millor classificat del mateix grup.

•

Grup 2n (Barcelona)

En tots els casos, els equips que guanyin l'ascens a la Primera
Divisió no poden ser filials, ni dependents d'un altre club que ja
figurin en aquesta divisió. Aquest dret el tindrà, aleshores, el

•

Grup 3r (Lleida)

CAMPIONAT CATALUNYA SEGONA DIVISIÓ FEMENINA

•

Grup 4t (Tarragona)

Fase única – Sistema Lliga – 3 grups integrats per 14 equips.

Ascendeixen (4 equips): a Divisió d'Honor, per a la Temporada

•

Grup 1r (Barcelona)

•

Grup 2n (Barcelona)

•

Grup 3r (Tarragona)

següent millor classificat del mateix grup.

2017/2018,

•

(4 equips) el 1r classificat de cada grup de Barcelona, Lleida
i Tarragona (1r, 2n, 3r i 4t)*.
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7. Modificació
articlesd'actuació
estatus i reglament general de la Federació
Pla general

CONVENCIÓ DE CLUBS DE FUTBOL SALA ORDINÀRIA
w w w. f c f. c at

FUTBOL SALA CADET-JUVENIL FEMENÍ

FUTBOL SALA BASE FEMENÍ

CAMPIONAT CATALUNYA DIVISIÓ D'HONOR CADET-JUVENIL

CAMPIONAT CATALUNYA DIVISIÓ D'HONOR BASE
DESCENSOS NO COMPENSATS

Fase única – Sistema Lliga – 1 grup integrat per 14 equips.

DESCENSOS NO COMPENSATS
Fase única – Sistema Lliga – 1 grup integrat per 10 equips.

Els equips descendits de la Divisió d'Honor s'integraran
•

Grup 1r (Barcelona)

als grups de la Primera Divisió que els correspongui

Els equips descendits de la Divisió d'Honor s'integraran
•

Grup 1r (Barcelona)

als grups de la Primera Divisió que els correspongui

per la seva localització geogràfica, segons la divisió
Descendeixen (3 equips): a Primera Divisió Cadet-Juvenil, per a

provincial.

per la seva localització geogràfica, segons la divisió
Descendeixen (2 equips): a Primera Divisió Base , per a la

la Temporada 2017/2018,

Temporada 2017/2018,

•

•

(3 equips) el 12è, 13è i 14è classificat.

provincial.

(2 equips) el 9è i 10è classificat.

CAMPIONAT CATALUNYA PRIMERA DIVISIÓ CADET-JUVENIL

CAMPIONAT CATALUNYA PRIMERA DIVISIÓ BASE

Fase única – Sistema Lliga – 3 grups integrats per 14 equips.

Fase única – Sistema Lliga – 2 grups integrats per 12 equips.

•

Grup 1r (Barcelona)

•

Grup 1r (Barcelona)

•

Grup 2n (Barcelona)

•

Grup 2n (Barcelona)

•

Grup 3r (Barcelona)

Ascendeixen (2 equips): a Divisió d'Honor, per a la Temporada
2017/2018,

Ascendeixen (3 equips): a Divisió d'Honor, per a la Temporada
2017/2018,

•

•

En tots els casos, els equips que guanyin l'ascens a la Divisió

(3 equips) el 1r classificat de cada grup (1r, 2n i 3r)

(2 equips) el 1r classificat de cada grup (1r i 2n)

d'Honor Base no poden ser filials, ni dependents d'un altre club
En tots els casos, els equips que guanyin l'ascens a la Divisió

que ja figuri en aquesta divisió. Aquest dret el tindrà, aleshores,

d'Honor Cadet-Juvenil no poden ser filials, ni dependents d'un

el següent millor classificat del mateix grup.

altre club que ja figuri en aquesta divisió. Aquest dret el tindrà,
aleshores, el següent millor classificat del mateix grup.
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