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La present temporada 2018-2019 és la primera que la Fase Final de Prebenjamins comparteix la 
festa amb la categoria Aleví femenina de futbol sala, una vegada s’ha implantat la reestructuració 
de les categories femenines. 

 

PARTICIPACIÓ 

Aquesta festa, dedicada exclusivament a les seves categories, ha reunit a un total de 78 equips 
Prebenjamins, i a 7 Alevins femenins, en una jornada dedicada exclusivament a ells. 

 

SEU 

La Ciutat Esportiva de Blanes ha tornat a ser la seu escollida per albergar la Fase Final de 
Prebenjamins i Aleví femení de Futbol Sala, ja que disposa de les millors instal·lacions per la 
disputa de 6 partits de forma simultània. 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓ 

En categoria Prebenjamí, amb aquest acte s’ha tancat la primera volta de la seva Lliga i, enguany, 
hi han participat 78 equips procedents de tot el territori català, dividits en 26 grups de 3 equips 
cadascun, segons la seva classificació a la competició de Lliga. Els 78 partits han tingut una durada 
de 2 parts de 15 minuts, i cada equip ha jugat dos partits. 

Continuant amb el format de l’edició anterior, els partits s’han dividit en el torn de matí, iniciant-
se a les 9.30 i finalitzant a les 14.00 hores, amb la primera entrega de trofeus als 39 equips 
participants, a les 14.15 hores. I, en el torn de la tarda, començant els partits a les 15.00 hores i 
finalitzant a les 19.00 hores, amb la darrera entrega de trofeus, a les 19.15 hores, als 39 equips 
restants. 



 
 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

Per la seva banda, en categoria Aleví femení, en aquesta primera edició que han celebrat la seva 
festa juntament amb els Prebenjamins, hi han participat 7 equips Alevins femenins que, a la pista 
vermella de la Ciutat Esportiva de Blanes, han disputat, de 9.30 a 14.00 hores, un total de 7 partits 
de la categoria. 

Uns partits que han tingut una durada de 2 parts de 15 minuts, i cada equip ha jugat dos partits, 
agafant el mateix format que la categoria Prebenjamí. 

Els 7 equips participants han rebut un trofeu per la seva participació a la primera entrega de 
premis. 

 
 
TROFEUS 

Així doncs, tots els equips participants en aquesta gran festa han rebut, una vegada finalitzats els 
seus partits, un trofeu que reconeix el seu esforç i la seva ambició, a través de dos actes de 
lliurament de trofeus. 
 
 
 
  
 
 


