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Les 24 seleccions comarcals que van aconseguir superar la fase prèvia disputen, avui,

la fase final de la 8a edició dels Campionats Comarcals de Seleccions Base de Futbol

Sala amb l’objectiu d’aconseguir la millor posició.

Ja està aquí la fase final dels Campionats Comarcals de Seleccions Base de

Futbol Sala on, de les 60 seleccions comarcals que van disputar ahir, la fase prèvia,

només les 24 millors han passat a disputar, avui, diumenge 9 de desembre, les

semifinals, en les seves respectives categories.



Recordem, doncs, quines són les 24 seleccions, per categories, que han

aconseguit aquesta classificació per la fase final:



SELECCIONS COMARCALS CLASSIFICADES PER LA FASE FINAL

CATEGORIA BENJAMÍ

BAIX LLOBREGAT GIRONA MARESME BCN NORD

CATEGORIA ALEVÍ

BAIX LLOBREGAT BCN CENTRE MARESME BCN NORD

CATEGORIA INFANTIL FEMENINA

GIR-MAR-V.OR-OS. BCN-V.OCC B.LLOBR-CAT C. ANDORRA

CATEGORIA INFANTIL

BAIX LLOBREGAT BCN CENTRE BCN SUD BCN NORD

CATEGORIA CADET FEMENINA

GIR-MAR-V.OR-OS. B.LLOBR-CAT C. BCN-V.OCC ANDORRA

CATEGORIA CADET

BAIX LLOBREGAT BCN CENTRE BCN SUD BCN NORD

A continuació es poden consultar els resultats d’aquesta fase final que, durant el matí,

es disputen les semifinals, els 3rs i 4ts llocs i les grans finals, de les 6 categories

participants, és a dir, la Benjamí, l’Aleví, l’Infantil femenina, l’Infantil, la Cadet femenina

i la Cadet.

Uns partits que es disputen de forma simultània per les 6 categories, a les sis pistes de

la Ciutat Esportiva de Blanes.



RESULTATS FASE FINAL CAMPIONATS COMARCALS 2018

Tota la informació relacionada amb la 8a edició dels Campionats Comarcals de

Seleccions Base de Futbol Sala està disponible a través del banner que hi ha a la

portada de Futbol Sala del web federatiu, o bé, fent clic aquí.

GALERIA D’IMATGES – fase final (1a part)

GALERIA D’IMATGES – fase final (2a part)

 

http://fcf.cat/campionats-comarcals-sala/resultats
http://fcf.cat/campionats-comarcals-sala
http://fcf.cat/media/album/fase-final-1a-part-campionats-comarcals-de-fs-2018/1
http://fcf.cat/media/album/fase-final-2a-part-campionats-comarcals-de-fs-2018/1

