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La Lliga Catalana de Futbol Sala de l'FCF celebrarà aquest diumenge a Seròs una

jornada oberta de promoció del futbol sala femení dirigida a totes les jugadores

interessades d'entre 6 i 18 anys.

Preparades per brillar. El Pavelló Municipal de Seròs serà l'epicentre de la jornada

de formació de futbol sala femení que la delegació de Lleida de l'LCFS organitzarà

demà diumenge 7 d'abril a partir de les 16.00 hores. La iniciativa, pionera en el

panorama del futbol sala a Catalunya, pretén potenciar aquest gran esport entre les

jugadores, federades i no federades, d'entre 6 i 18 anys que vulguin viure una jornada

única plena de diversió, tecnificació i partits, a més de sortejos, obsequis i moltes més

sorpreses que faran de la iniciativa una experiència inolvidable. 



La festa del futbol sala femení donarà el seu tret de sortida amb un escalfament

conjunt i un seguit d'exercicis de tecnificació que tindran com a mestres de cerimònia

els tècnics de les Seleccions de Lleida, i que es realitzaran amb l'objectiu de millorar

els fonaments i els conceptes tècnics de totes i cadascuna de les participants. Una

vegada trencat el gel, la segona part de la jornada anirà a càrrec de les jugadores i del

cos tècnic del C.F Cervera-Segarra femení, de Segona Divisió Nacional, que amb el

seu entrenador, Moha Zahti, al capdavant de la formació, dirigiran una sessió basada

en les dualitats i en la seva pràctica, primer de forma més analítica, i posteriorment

aplicant els coneixements adquirits a situacions reals de joc.



Els partits posaran, com no podia ser d'altra manera, el colofó a una diada trepidant i

innovadora dirigida a la promoció i al creixement del futbol sala femení, una jornada

fins ara inèdita que tindrà com a cirereta del pastís un berenar col·lectiu i un sorteig

d'articles de material esportiu, gentilesa de la Lliga Catalana de Futbol Sala de la

Federació Catalana de Futbol.

La inscripció a la iniciativa és totalment gratuïta i oberta a totes les amants del

futbol sala. Per formalitzar la participació, les jugadores interessades han d'enviar un

correu a l'adreça electrònica: futsal_lleida@fcf.cat, indicant el seu nom, el seu DNI, la

seva data de naixement i un telèfon de contacte. 

 


