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Per a la temporada 2018-2019 el número d’equips de futbol sala inscrits en

competicions regulades per l’LCFS és de 1.982, registrant un augment que denota el

creixement progressiu del futbol sala català.

La Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol ha preparat, una

vegada iniciada la competició, un informe amb el número d’equips inscrits i baixes de

futbol sala, dividit per categories i per delegacions, on s’especifica el total d’equips

masculins i femenins. Doncs bé, una temporada més, les xifres mostren un augment

en el número d’equips inscrits, concretament, es registren 158 equips més de

futbol sala, 130 en categoria masculina i 28 en categoria femenina, respecte la

temporada 2017-2018.

Un augment que es va donant temporada rere temporada de forma progressiva i, a



més, lineal per tot el territori català, arribant a totes les delegacions. Girona, Lleida i

Tarragona, a part de Barcelona, han vist incrementats el número d’equips de futbol

sala.

CATEGORIES TEMPORADA 2017-2018 TEMPORADA 2018-2019

MASCULINES 1.629 equips 1.759 equips

FEMENINES 195 equips 223 equips

TOTAL 1.824 equips 1.982 equips

Cal tenir en compte que la present temporada 2018-2019 ve marcada per la

incorporació, en el Pla de Competició de Futbol Sala, de les noves categories

femenines, les quals queden dividides en la categoria Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil

femení. Una nova distribució que facilita la distribució de les jugadores als clubs, poden

crear més equips femenins.

Recordem que el Pla de Competició definitiu de Futbol Sala de la present temporada

2018-2019 ja està disponible fent click aquí.

http://files.fcf.cat/documentos/PlaCompeticioFS1819.pdf


A aquestes dades cal afegir que a la present temporada 2018-2019 s’han creat 22

clubs nous de futbol sala que, sumats als ja participants, fan un sumatori de 367

clubs de futbol sala federats.

A tot això, la Lliga Catalana de Futbol Sala aporta 23.776 llicències a la Federació

Catalana de Futbol.

 


