Salou acull una nova edició de les Trobades Territorials
Femenines
FUTBOL FEMENÍ | 13/06/2018

Per setè any consecutiu, les Trobades Territorials Femenines se celebraran al
Complex Esportiu Futbol de Salou el proper dissabte 16 de juny de 2018, juntament
amb la final del Campionat de Catalunya Juvenil Cadet Femení.

Les Seleccions de cada una de les 14 delegacions que té la Federació Catalana de
Futbol per tot el territori català participaran en la setena edició de les Trobades
Territorials Femenines. El proper dissabte 16 de juny, i des de fa set anys (2012), el
Complex Esportiu de Futbol (Vial Salou Cambrils, 43840, Salou) acollirà un total
de 87 partits en categoria Cadet Juvenil, Infantil i Aleví Femení. Les semiﬁnals i les
ﬁnals tindran lloc a la tarda, a partir de les 16.45 hores. La ﬁnal Cadet Juvenil
començarà a les 18.15 hores; mentre que la ﬁnal Infantil i Aleví es jugaran a les 18.30
hores.

Aquestes Trobades Territorials Femenines són una aposta ferma de l’actual Junta
Directiva de la Federació Catalana de Futbol per tal de seguir potenciant el futbol
femení en el marc del projecte #Orgullosa que s’ha desenvolupat durant tota la
temporada 2017-2018. Enguany, és la setena edició que se celebren i, de la mateixa
manera que l’any passat, cada una de les seleccions vestirà una samarreta d’un color
diferent amb el nom de la seva delegació.

Les instal·lacions de Salou disposen de diversos camps de gesta natural, artiﬁcial i
híbrida, i tant els partits de Futbol 11 com de Futbol 7 s’aniran jugant en cada un
d’aquests terrenys de joc. Els enfrontament de Futbol 11 tindran una durada de 40
minuts dividit en dues parts de 20 minuts cada una. Per la seva banda, els
enfrontaments corresponents a la categoria Futbol 7 duraran 30 minuts, amb dues
parts de 15 minuts. Es classificarà el campió de cada grup i el millor segon del conjunt de
grups per tal de jugar les respectives semiﬁnals i ﬁnals. A més, els equips que no es
classiﬁquin també jugaran un partit en horari de tarda, però no comptarà per a la
classificació, tal com ja va succeir l’any passat per primera vegada.

Per determinar els classiﬁcats, en primer lloc es tindrà en compte els punts obtinguts;
en segon lloc, la diferència de gols; i si encara es manté l’empat, es procedirà a una
tanda de penals al millor de tres intents quan finalitzi la competició.

D’altra banda, aproﬁtant l’avinentesa, a les 17.30 hores es disputarà la ﬁnal del
Campionat de Catalunya Juvenil Cadet Femení, així com el duel per al tercer i quart
lloc a la mateixa hora. Les semifinals es juguen el divendres dia 15, també a Salou, a
les 18.00 i a les 20.00 hores. Els equips participants són el RCD Espanyol, el Femení
Manu Lanzarote CF, el FC Barcelona i el CF Damm. Els tres partits es retransmetran
en directe per Esport3.
Així doncs, en la categoria Aleví hi trobem els següents grups:

ALEVÍ FEMENÍ
Grup A
TARRAGONA

ANOIA

Grup B
PENEDÈSGARRAF
BAGESBERGUEDÀ

GIRONA

BAIX LLOBREGAT

OSONA

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS OCCIDENTALSABADELL

CALENDARI ALEVÍ FEMENÍ F-7

Grup C
LLEIDA

BARCELONA
MARESME
VALLÈS OCCIDENTALTERRASSA

Pel que fa a la categoria Infantil, en els grups hi trobem:
INFANTIL FEMENÍ
Grup A

Grup B
PENEDÈS-

TARRAGONA

GARRAF
BAGES-

ANOIA

BERGUEDÀ

GIRONA

BAIX LLOBREGAT

OSONA

VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS OCCIDENTALSABADELL

TERRES DE L'EBRE

CALENDARI INFANTIL FEMENÍ F-7

Grup C
LLEIDA

BARCELONA
MARESME
VALLÈS OCCIDENTALTERRASSA

Finalment, els grups de Cadet Juvenil estan definits de la següent manera:
CADET JUVENIL FEMENÍ
Grup A

Grup B

Grup C

TARRAGONA

PENEDÈS-GARRAF

LLEIDA

ANOIA

BAGESBERGUEDÀ

BARCELONA

GIRONA

BAIX LLOBREGAT

OSONA

VALLÈS ORIENTAL VALLÈS OCCIDENTAL-TERRASSA

VALLÈS OCCIDENTALSABADELL

TERRES DE L'EBRE

CALENDARI CADET JUVENIL FEMENÍ F-11

MARESME

