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La delegació de Girona organitza, per primera vegada, el seu propi Desafiament de

Porters de Futbol Sala a la localitat de Malgrat de Mar, el proper dissabte 2 de febrer

de 2019.

El Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol

inicia l’organització dels Desafiaments de Porters de Futbol Sala de la present

temporada 2018-2019. Uns Desafiament de Porters de Futbol Sala que cada vegada

tenen més adeptes. És per aquest motiu que, després de que la temporada passada se

n’organitzessin tres a Barcelona, Lleida i Tarragona, enguany, la delegació de Girona

s’ha sumat a aquesta iniciativa.

http://desafiamentportersfs.fcf.cat/


D’aquesta manera, per primera vegada, arriba el Desafiament de Porters de Girona

de Futbol Sala, el qual està previst pel proper dissabte, 2 de febrer de 2018, de

15.30 a 20.00 hores, al Pavelló Municipal Germans Margall (C/ de Francesc

Rossetti i Sánchez, s/n. Malgrat de Mar).

Un Desafiament destinat a porters de les categories Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet

amb llicència federativa, els quals s’enfrontaran entre ells, per cada categoria, en una

pista de 10 metres defensant la seva porteria i intentant fer gol des de la seva àrea al

porter contrari.

El preu de la inscripció és de 15€ per porter, on s’inclou una samarreta per cada

participant, així com un trofeu als tres primers classificats de cada categoria.



Ja estan obertes les inscripcions per apuntar-se al Desafiament de Porters de

Girona. El termini per realitzar la inscripció finalitza el proper divendres 25 de

gener de 2019. Totes aquelles persones interessades en realitzar la preinscripció han

d'omplir un formulari per, posteriorment, realitzar el pagament per transferència

bancària, tal i com se'ls hi indicarà a través d'un correu electrònic de confirmació de la

preinscripció. 

Les places són limitades a un màxim de 20 porters inscrits per categories, els

quals s’aniran registrant a mesura que es formalitzi la inscripció.

A través del següent díptic es pot consultar tota la informació sobre el Desafiament

de Porters de Girona de Futbol Sala, així com les seves corresponents regles de joc.

Un Desafiament que compta amb la col·laboració de l’Escola de Porters de Futbol

Sala 12+1.

http://desafiamentportersfs.fcf.cat/
http://files.fcf.cat/documentos/noticies/2018-12-17_12:05:46_Dptic_DesafiamentPortersGirona2019.pdf


Per a qualsevol dubte, podeu contactar a desafiament@fcf.cat o aquí.
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