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La competició de la Copa Catalunya de Futbol Sala registra, una temporada més, unes

xifres històriques de participació, amb un total de 1.235 equips inscrits.

El passat diumenge 21 d’octubre va finalitzar el termini per inscriure’s a la Copa

Catalunya de Futbol Sala. A hores d’ara, un total de 1.235 equips ja estan inscrits

en aquesta competició.

Una vegada la Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol va

publicar el llistat dels equips inscrits, per tal de que els clubs poguessin comprovar les

seves respectives inscripcions, a partir d'ara s'estan confeccionant els coeficients i,

posteriorment, als quadrants de competició de les diferents categories. Recordem que

a partir del proper 19 de novembre de 2018 s’iniciarà la competició.



Amb la xifra dels 1.235 equips inscrits, es consolida la competició de la Copa Catalunya

de Futbol Sala, la qual, temporada rere temporada, registra un augment d’inscripcions.

A continuació es detalla el creixement d’inscripcions, per temporades i per

categories:



CATEGORIA T. 14-15 T. 15-16 T. 16-17 T. 17-18 T. 18-19

SÈNIOR FEMENÍ 23 26 31 61 74

JUVENIL FEMENÍ (*)
24 33 31 36

31

CADET FEMENÍ (*) 10

INFANTIL FEMENÍ (*)
13 21 17 21

20

ALEVÍ FEMENÍ (*) 8

SÈNIOR MASCULÍ 28 53 77 158 201

JUVENIL 60 90 105 168 174

CADET 55 81 101 156 163

INFANTIL 59 83 99 153 178

ALEVÍ 64 82 91 146 158

BENJAMÍ 37 68 70 108 117

PREBENJAMÍ - - - 80 101

TOTAL 363 537 622 1.087 (**) 1.235 (**)

(*) Aquestes tres categories són de nova creació per la present temporada 2018-

2019, tal i com es va aprovar a la passada Convenció de Clubs de Futbol Sala i ratificar

a l’Assemblea General Ordinària de l’FCF.

(**) Incloses les inscripcions de les delegacions de Girona, Lleida i Tarragona i Terres

de l'Ebre.



Recordem que la Copa Catalunya de Futbol Sala disposa d’un espai específic dins la

pàgina web de la Federació Catalana de Futbol, on es poden consultar els quadrants i

els coeficients, per categories, així com la normativa i les tarifes arbitrals de la

competició.

Els quadrants i els coeficients de cada categoria s’aniran publicant progressivament a

mesura que es vagin confeccionant.

Es pot accedir a aquest apartat específic de la Copa Catalunya de Futbol Sala a través

del bànner que hi ha a la portada de Futbol Sala del web federatiu, o bé, directament

fent click aquí.

 

http://fcf.cat/copa-sala

