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Els clubs de futbol i futbol sala afectats disposen d’una setmana per acordar la data de

la recuperació.

El Gimnàstic Parc, a Manresa, cobert per l'aigua / VIC RIUPRIMER REFO

L’episodi de pluja del cap de setmana a Catalunya ha provocat la suspensió d’un

total de 487 partits de futbol i futbol sala arreu del territori, per la impossibilitat de

jugar en camps i pistes poliesportives a causa de les condicions meteorològiques

adverses.

 

380 duels suspesos en futbol

En futbol amateur, futbol femení i de base, es van suspendre un total de 380 duels.

D’aquests, 339 no van arribar a començar, mentre que 41 s’hauran de reprendre

amb el joc iniciat. Per demarcacions, Barcelona va tenir fins a 288 suspensions,



mentre que a Girona van haver-hi 85 ajornaments, a Tarragona 4 i a Lleida 3.

 

Tots els partits suspesos en futbol es poden consultar en aquest ENLLAÇ.

 

107 encontres aplaçats en futbol sala

En futbol sala, es van aplaçar 107 encontres, dels quals 100 de forma prèvia a la

seva disputa i 7 un cop iniciats. Pel que respecta al repartiment per províncies, a

Barcelona es van suspendre 101 partits, 3 a Tarragona, 2 a Lleida i 1 a Girona.

 

Tots els partits suspesos en futbol sala es poden consultar en aquest ENLLAÇ.

 

Acord per la recuperació de partits

La Federació Catalana de Futbol emplaça els clubs afectats a posar-se d’acord en el

termini d’una setmana per establir el dia i l’hora de la recuperació.

 

En futbol, haurà de ser en una data anterior a la finalització de la primera volta. En

cas contrari, serà la pròpia FCF qui estableixi el dia de la recuperació,

preferentment en la jornada de descans del 8 i 9 de desembre, o en una data

intersetmanal.

 

Pel que fa al futbol sala, haurà de ser en els trenta dies a partir de la jornada de

partit. Si no hi ha acord, l’FCF fixarà el dia de la recuperació, en una data

intersetmanal dintre d’aquest termini.

http://files.fcf.cat/documentos/noticies/2018-10-29_13:52:48_suspesos27-28Oct.pdf
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