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S’està registrant un augment en el número d’equips femenins en categories base de

futbol sala, inscrits de cara la temporada 2018-2019, després d’incorporar-se la nova

distribució en categories femenines.

La Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol, tal com es va

proposar i aprovar a la darrera Convenció de Clubs de Futbol Sala, celebrada el passat

19 de maig de 2018, ha separat les categories de base femení amb la creació de les

categories, Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil femení. Un canvi que entra en vigor a partir

de la temporada 2018-2019, després de ser ratificar a l’Assemblea General Ordinària

de l’FCF.

Amb aquest canvi, es pretén fer un pas més en potenciar el futbol sala femení des de la



base, fet que està tenint una gran rebuda per part dels clubs federats. Mostra d’això és

que, a hores d’ara, el nombre d’inscripcions d’equips en categories base femení

de futbol sala ha crescut respecte a la temporada anterior, quedant encara

obertes les inscripcions fins a finals del proper mes d'agost.

A continuació es detallen les inscripcions rebudes, per categories, a dia de 17 de juliol de

2018:

INSCRIPCIONS CATEGORIES BASE FEMENÍ FUTBOL SALA

DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL FEMENÍ 14 equips

1a JUVENIL FEMENÍ 32 equips

LLIGA CADET FEMENÍ 18 equips

LLIGA INFANTIL FEMENÍ 24 equips

LLIGA ALEVÍ FEMENÍ 12 equips

TOTAL 100 equips

Els 100 equips inscrits en categories base femení de futbol sala d’enguany, ja

superen les 83 inscripcions de la temporada 2017-2018.

Aprofitant aquest bon ritme d’inscripcions, l’LCFS recorda a tots els clubs interessats

que totes les inscripcions en categoria 1a Juvenil, Cadet, Infantil i Aleví femení són de

nova inscripció i, per tant, el termini per inscriure’s resta obert fins al proper 31

d’agost de 2018.



 


