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La Fase Final de Prebenjamins i Aleví femení de futbol sala ha comptat amb la

participació de 78 equips Prebenjamins i 7 Alevins femenins, els quals, una vegada

finalitzada la jornada, han rebut un trofeu, potenciant el caràcter promocional

d’aquestes categories.

La present temporada 2018-2019 és la primera que la Fase Final de Prebenjamins

comparteix la festa amb la categoria Aleví femenina de futbol sala.



Així doncs, la Fase Final de Prebenjamins i Aleví femení de futbol sala 2019 ha reunit, al

llarg de tota la jornada d’aquest diumenge 3 de febrer de 2019, a 78 equips

Prebenjamins i a 7 equips Alevins femenins. En el cas dels Prebenjamins, degut al gran

número d’equips, els partits s’han dividit en torn de matí i en torn de tarda.

Tots els equips participants en aquesta gran festa han rebut, una vegada

finalitzats els seus partits, un trofeu que reconeix el seu esforç i la seva

ambició. 



A les 14.15 hores, amb la finalització dels darrers partits del matí, s’ha procedit a la

primera entrega de premis als 13 grups Prebenjamins i als 2 Alevins femenins.















En el torn de matí, 12 àrbitres del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala, procedents

de la darrera promoció de l’Escola d’Àrbitres, han xiulat els 39 primers partits de la

categoria Prebenjamí, i els 7 partits en categoria Aleví femení.



Al llarg de la jornada, les taules de les sis pistes de la Ciutat Esportiva de Blanes han

comptat amb la presència dels membres de l'Àrea Esportiva i de Seleccions

Catalanes de Futbol Sala.



La segona entrega de premis ha estat a les 19.15 hores, una vegada finalitzats tots

els partits, on han rebut el seu trofeu els 13 grups restants, integrats per 39

equips.













Al llarg de la tarda, 11 àrbitres del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala, també

procedents de la darrera promoció de l’Escola d’Àrbitres, han dirigits els 39 partits

restants.



GALERIA D’IMATGES DE LA FASE FINAL DE PREBENJAMINS 2019 – MATÍ (1a

PART)

GALERIA D'IMATGES DE LA FASE FINAL DE PREBENJAMINS 2019 - MATÍ (2a

PART)

GALERIA D’IMATGES DE LA FASE FINAL ALEVÍ FEMENÍ 2019

http://fcf.cat/media/album/fase-final-de-prebenjamins-de-fs-2019-mati-1a-part/1
http://fcf.cat/media/album/fase-final-de-prebenjamins-de-fs-2019-mati-2a-part/1
http://fcf.cat/media/album/fase-final-alevi-femeni-de-fs-2019/1


GALERIA D’IMATGES ENTREGA DE PREMIS – MATÍ 

GALERIA D’IMATGES DE LA FASE FINAL DE PREBENJAMINS 2019 – TARDA (1a

PART)

GALERIA D'IMATGES DE LA FASE FINAL DE PREBENJAMINS 2019 - TARDA (2a

PART)

GALERIA D’IMATGES ENTREGA DE PREMIS - TARDA

Tota la informació relacionada amb la Fase Final de Prebenjamins i Aleví femení 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.

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/media/album/entrega-de-premis-mati-fase-final-de-prebenjamins-i-alevi-fem-fs-2019/1
http://fcf.cat/media/album/fase-final-de-prebenjamins-de-fs-2019-tarda-1a-part/1
http://fcf.cat/media/album/fase-final-de-prebenjamins-de-fs-2019-tarda-2a-part/1
http://fcf.cat/media/album/entrega-de-premis-tarda-fase-final-de-prebenjamins-i-alevi-fem-fs-2019/1
http://fcf.cat/ff-pb-alvfem-fs
https://www.youtube.com/watch?v=hsJ9m5gJaNA

