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DATES:

FASE DE GRUPS 

DISSABTE, 10 DE DESEMBRE DE 2016 

 

FASE FINAL 

DIUMENGE, 11 DE DESEMBRE DE 2016 

Relació de seleccions per delegacions participants en 

competicions masculines (Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet): 

1. Baix Llobregat

2. Andorra

3. Vallès Occidental

4. Barcelonès Centre

5. Tarragona – Terres Ebre

6. Maresme

7. Barcelonès Nord

8. Girona

9. Catalunya Central

10. Barcelonès Sud

11. Lleida

12. Vallès Oriental 

Relació de seleccions per delegacions participants en la 

competició (Cadet Femení i Juvenil Femení): 

1. Baix Llobregat / Catalunya Central

2. Tarragona – Terres Ebre 

3. Girona / Maresme / Vallès Oriental / Osona

4. Barcelonès / Vallès Occidental  

5. Lleida

6. Andorra 

 

Pla de Competició per les 4 categories (Benjamí, Aleví, 

Infantil i Cadet Masculí):

a. La durada dels partits serà de 2 parts de 25 minuts amb 

temps corregut. 
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b. La mitja part tindrà un temps de descans de 5  minuts.

c. La puntuació de cada partit serà: de 3 punts per l'equip 

guanyador, d'1 punt per l'equip perdedor i, en cas d'empat, hi 

haurà 2 punts pel cadascun dels equips.

d. Es faran 4 grups de 3 seleccions cadascun pel primer dia de 

competició

e. Es classificarà per la Fase Final el campió de cada grup / 

categoria (4 classificats per edat):

•	 Serà l'equip amb més punts després de la disputa de tots 

els partits del grup.

•	 Si hi ha equips amb la mateixa puntuació, es valora el 

resultat del seu enfrontament.

•	 La següent valoració és el balanç golejador (els gols a  favor 

restats als gols en contra).

•	 Una altra valoració serà l'equip amb més gols a favor.

f. Les semifinals s'estructuren en cada categoria:

•	 1a semifinal: el campió del grup 1 amb el campió  del grup 2

•	 2a semifinal:  el campió del grup 3 amb  el campió del grup 4

g. En cas d'empat en algun partit de jornada corresponent a la 

Fase Final (semifinals, 3r i 4t lloc, o finals), es farà una tanda 

amb el llançament de 3 penals per cada equip. Si es manté 

la igualtat, es continua amb el llançament de penals fins a 

l'errada d'un equip (amb el mateix nombre de llançaments). 

No hi haurà pròrrogues a cap fase.

h. Condicionants a complir per totes les delegacions, pel que 

fa a les alineacions de futbolistes:

•	 Convocar un màxim de 3 jugadors per club

•	 Tots els jugadors han de jugar en tots els partits de la seva 

selecció. (Queden exclosos els jugadors que pateixin alguna 

lesió o sanció)

* Tot el que no quedi establert en aquest Pla de Competició, 

es regirà pel Reglament General de la Federació Catalana de 

Futbol i les Regles de Joc de la LCFS

 

Pla de Competició per la categoria Cadet Femení i Juvenil 

Femení:

a. La durada dels partits serà de 2 parts de 25 minuts amb 

temps corregut. 

b. La mitja part tindrà un temps de descans de 5  minuts.

c. La puntuació de cada partit serà: de 3 punts per l'equip 

guanyador, d'1 punt per l'equip perdedor i, en cas d'empat, hi 

haurà 2 punts pel cadascun dels equips.

d. Es faran 2 grups de 3 seleccions cadascun pel primer dia de 

competició

e. Es classificarà per la Fase Final el campió i subcampió de 

cada grup (4 classificats):

•	 Serà l'equip amb més punts després de la disputa de tots 

els partits del grup.
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•	 Si hi ha equips amb la mateixa puntuació, es valora el 

resultat del seu enfrontament.

•	 La següent valoració és el balanç golejador (els gols a favor 

restats als gols en contra).

•	 Una altra valoració serà l'equip amb més gols a favor.

f. Les semifinals s'estructuren en cada categoria:

•	 1a semifinal: el campió del grup 1 amb el subcampió  del grup 2

•	 2a semifinal:  el campió del grup 2 amb  el subcampió del grup 1

g. En cas d'empat en algun partit de jornada corresponent a la 

Fase Final (semifinals, 3r i 4t lloc, o finals), es farà una tanda 

amb el llançament de 3 penals per cada equip. Si es manté 

la igualtat, es continua amb el llançament de penals fins 

l'errada d'un equip (amb el mateix nombre de llançaments). 

No hi haurà pròrrogues a cap fase

h. Condicionants a complir per totes les delegacions, pel que 

fa a les alineacions de futbolistes:

•	 Convocar un màxim de 3 jugadors per club

•	 Convocar un màxim de 6 jugadores de la categoria cadet 

(només en competició femenina)

•	 Tots els jugadors han de jugar en tots els partits de la seva 

selecció. (Queden exclosos els jugadors que pateixin alguna 

lesió o sanció)

* Tot el que no quedi establert en aquest Pla de Competició, 

es regirà pel Reglament General de la Federació Catalana de 

Futbol i les Regles de Joc de la LCFS

SEU DELS CAMPIONATS COMARCALS DE FUTBOL SALA 

2016-17:

 

Mas Cuni, 43

17300 Blanes (Girona) 

Tel. 972 35 23 22 · Fax. 972 35 29 29

esports @ blanes.cat 

Entrega de premis:

Un cop finalitzades les finals de les 6 categories participants 

dels campionats comarcals de seleccions base de futbol sala 

que es disputaran a les 13.00h en la  Ciutat Esportiva de Blanes, 

es procedirà a fer l'acte de cloenda amb la pertinent entrega 

de premis a les quatre millors seleccions de cada categoria. 

Aquesta entrega de premis es durà a terme a la pista blava.


