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A través d’un apartat específic del web federatiu es pot consultar tota la informació

sobre la Fase Única del Campionat d’Espanya de Seleccions Territorials Infantil

masculí de Futbol Sala.

La Real Federación Española de Fútbol atorga a la Federació Catalana de Futbol, a

través de la Lliga Catalana de Futbol Sala, l’organització de la Fase Única del

Campionat d’Espanya de Seleccions Territorials Infantil masculí de Futbol Sala, de la

present temporada 2017-2018.

Un campionat que se celebrarà del 10 al 13 de maig de 2018 a La Cerdanya,

concretament, entre les poblacions de Puigcerdà, Llívia i Alp.

Amb 14 seleccions autonòmiques participants, durant tres dies es disputaran un total



de 26 partits, entre els 18 de la fase de grups, els 5 de la Fase de Continuació i de

Promoció, i els 3 de la Fase Final.

És, per aquest motiu, que s’ha creat un espai propi dins del web de la Federació

Catalana de Futbol (fcf.cat/puigcerda2018) on, durant el transcurs d’aquesta Fase

Única, es podrà consultar tota la informació relacionada amb aquest Campionat.

En aquest apartat es detalla el calendari dels partits, dividits per la Fase Prèvia i la

Fase Final. A la Fase Prèvia es desglossen els partits dels quatre grups participants,

configurats dos d’ells per 4 seleccions autonòmiques cadascun i, dos més, per 3

seleccions autonòmiques. Uns partits que es disputaran el divendres 11 i el dissabte 12

de maig.

http://fcf.cat/puigcerda2018


Al mateix temps que es vagin penjant els resultats dels partits, s’anirà creant la

classificació.

En accedir a la Fase Final es podran consultar els resultats de la Fase de Continuació i

de Promoció on, les seleccions que no hagin aconseguit la classificació per les

semifinals, disputaran, al llarg del dissabte 12, una sèrie de partits. El mateix dia es

jugaran les semifinals d’aquest Campionat i, l’endemà, la gran final.

Tots els partits estaran dotats de la seva corresponent crònica, tant en català com en

castellà, de la galeria d’imatges i, si s’escau, d’un vídeo.



A més, està disponible una secció on es detallen les seus d’aquest Campionat, és a dir,

els quatre Pavellons Municipals on es desenvoluparan els partits, amb la seva

corresponent localització.

Aprofitant aquest apartat específic, s’ha dedicat un espai dins d’aquest per poder

consultar totes les notícies relacionades amb la Fase Única.

Un espai que facilitarà la consulta per a tots aquells jugadors, pares, familiars, i

federacions autonòmiques participants que vulguin seguir el Campionat. Per aquest

motiu, tota la informació estarà tant en català com en castellà.

Així doncs, per poder consultar els resultats dels partits, així com tota la informació

relacionada amb la Fase Única del Campionat d’Espanya Infantil masculí de Futbol

Sala es pot fer a través del banner que hi ha a la portada de Futbol Sala del web

federatiu, o bé fent clic AQUÍ.

 

http://fcf.cat/puigcerda2018

