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L'LCFS ha celebrat la seva cinquena reunió de Junta Directiva, sent la darrera de la

present temporada 2018-2019, on s'han tractat diversos punts d'actualitat

federativa.

LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA

ACTA 5a REUNIÓ - 4 DE JULIOL DE 2019

La reunió comença a les 17.00 hores i es fa entrega de la documentació relativa a

l’ordre del dia.

El director de l’LCFS, José Miguel Calle, fa el nomenament del delegat de Lleida, el

Macià Expósito.



A continuació es procedeix a començar amb l’ordre del dia:

Primer punt:  Competicions de la Lliga Catalana de Futbol Sala

Tancament de les competicions de Lliga de Futbol Sala

L’LCFS va oferir en streaming les sèries dels play-offs d’ascens a Divisió d’Honor de

Futbol Sala.

Tancament de la Copa Catalunya de Futbol Sala

Les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala es van celebrar el passat 15 i 16 de juny,

al Pavelló Esportiu Can Cases, de Martorell.

Activitats de promoció de Futbol Sala

S’informa de la celebració de la Cloenda de Trobades de Promeses.

Fase Final de la Copa Catalunya Sènior de Futbol Sala



Una vegada celebrada la reunió de la Fase Final de la Copa Catalunya Sènior de Futbol

Sala amb els equips implicats, s’informa de les dates, la seu i les semifinals establertes

en aquesta reunió.

Segon punt:  Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala

Jornades de Tecnificació Arbitral de Futbol Sala

S’informa de les darreres Jornades de Tecnificació Arbitral desenvolupades a Cervelló

i a Martorell amb àrbitres de base.

Activitat grupal d’Informadors Arbitrals de Futbol Sala

Aprofitant la final de la Copa Catalunya Juvenil, el CTAFS va convocar una activitat

amb Informadors Arbitrals per tal d’analitzar l’actuació dels col·legiats del partit.

Jornada femenina del CTAFS



A la Jornada femenina organitzada a la delegació de Girona, el CTAFS va estar-hi

representat per un total de 10 àrbitres noies.

Clínic d’Àrbitres de Futbol Sala

El dissabte 15 de juny es va celebrar, a Martorell, el 8è Clínic d’Àrbitres de Futbol Sala,

on hi van assistir 280 col·legiats.

Escola d’Àrbitres de Futbol Sala

El Curs d’Àrbitres i Àrbitres Assistents de Futbol Sala arrenca amb una xifra rècord de

344 preinscrits i 193 acceptats.

Tercer punt:  Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala

Informe dels Cursos de Monitor i Entrenador de Futbol Sala

Es detallen els Cursos de Monitor i Entrenador de Futbol Sala convocats la temporada



2018-2019: 22 cursos de Monitor, 5 cursos de Coordinador, 1 curs d’Entrenament de

Porters, 2 cursos d’entrenador Bàsic i 1 curs d’entrenador Avançat.

Informe de les activitats del CTEFS

Una nova edició del Clínic d’Entrenadors de Futbol Sala es va celebrar el passat 15 i 16

de juny, a Martorell, en motiu de la Festa del Futbol Català, on es va comptar amb 108

assistents.

Quart punt: Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de Futbol Sala

Dates dels Campionats d’Espanya de Seleccions Autonòmiques

Es detallen les dates previstes de la celebració dels Campionats d’Espanya de

Seleccions Autonòmiques de Futbol Sala:



CAMPIONATS D'ESPANYA DE SELECCIONS AUTONÒMIQUES

Temporada 2019-2020

CATEGORIA DATES

Sub 19 femení
Fase prèvia: del 26 al 29 de desembre de 2019

Fase final: 8 i 9 de febrer de 2020

Sub 16 femení
Fase prèvia: del 26 al 29 de desembre de 2019

Fase final: 8 i 9 de febrer de 2020

Infantil femení Fase única: del 19 al 22 de març de 2020

Sub 19 masculí
Fase prèvia: del 16 al 19 de gener de 2020

Fase final: 15 i 16 de febrer de 2020

Sub 16 masculí
Fase prèvia: del 16 al 19 de gener de 2020

Fase final: 15 i 16 de febrer de 2020

Infantil masculí Fase única: del 19 al 22 de març de 2020

Aleví Fase única: del 2 al 5 d'abril de 2020

Benjamí Fase única: del 23 al 26 d'abril de 2020

Planificació activitats Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes

El Secretari tècnic demana als delegats de que ja poden començar a parlar amb els

clubs de la seva zona per començar a gestionar les Jornades de Tecnificació de cara a la

propera temporada 2019-2020.



Cinquè punt: Delegacions

Delegació de Girona

Cal destacar els 109 equips inscrits a la Copa Girona, on es van disputar un total de 148

partits.

També informa de la realització de la 1a Jornada de Promoció de Futbol Sala femení,

realitzada a Lloret, on l’objectiu era l’apropament d’aquest esport a les noies d’entre 6 i

16 anys.

Delegació de Lleida

La participació de la delegació de Lleida a l’homenatge de retirada d’un jugador lleidatà

que portava 30 anys jugant a futbol i a futbol sala.

S’informa que l’anteriorment coneguda com a Copa Pretemporada i que actualment és

el Memorial Quim Sala, enguany arriba a la seva 2a edició, on hi participen un total de



32 equips.

Delegació de Tarragona i Terres de l’Ebre

S’ informa sobre la realització de 3 cursos de Coordinador a la zona.

A més, posa sobre la taula la xifra d’un augment del 16% en les inscripcions d’equips, en

comparació amb la temporada anterior.

Ressalta una activitat nova que s’ha dut a terme a la zona, que ha consistit en un Clínic

d’Entrenadors, amb tècnics del territori, que ha comptat amb la participació de 30

alumnes.

Sisè punt: Subdelegacions

Barcelonès Nord / Baix Llobregat / Catalunya Central / Maresme / Vallès

Occidental / Vallès Oriental

S’informa sobre la celebració de les Cloendes de les Seleccions Comarcals de Futbol

Sala agrupades en dues trobades. Per una banda, els 3 Barcelonès i el Maresme, i, per

altra banda, el Baix Llobregat, Catalunya Central, Vallès Occidental i Vallès Oriental,

per tancar la temporada.



Setè punt: Informe del Director

Activitats de l’LCFS durant el mes de juny

Es detallen les diferents activitats realitzades durant el mes de juny per part de l’LCFS:

play-offs d’ascens a les quatre delegacions, el Clínic d’Entrenadors de Futbol Sala,

Clínic d’Àrbitres de Futbol Sala, Desafiament de Porters de Futbol Sala, Cloenda de

Promeses de Futbol Sala, Finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala i Cloenda de

Seleccions Catalanes de Futbol Sala.

Campionats d’Espanya de Clubs de Futbol Sala Base

Equips catalans semifinalistes: Industrias Santa Coloma, en categoria Benjamí i el

Palau Plegamans, en categoria Infantil femení.

Equips catalans finalistes: Barça Lassa, ,en categoria Aleví i Cadet, com a

subcampions; i AE Penya Esplugues, com a campiones, en categoria Juvenil femenina.



Presentació de les dates de activitats de l’LCFS per a la temporada 2019-2020

ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE L'LCFS

Temporada 2019-2020

Divendres 6 i dissabte 7 de desembre de

2019

Campionats Comarcals de Seleccions Base de

Futbol Sala

Diumenge 2 de febrer de 2020
Fase Final de Prebenjamins i Aleví femení de

Futbol Sala

ACTIVITATS DE L'LCFS

Temporada 2019-2020

Dissabte 23 de maig de 2020
9a Convenció de Clubs de Futbol

Sala

Divendres 12, dissabte 13 i diumenge 14 de juny de

2020
11a Festa del Futbol Català

Convocatòria reunions 100% categories de Nacional amb equips

S’informa de que la l’LCFS convocarà, de cara al proper dijous 25 de juliol, a la seu

central de l’FCF, als equips catalans de categoria nacional per tal de tractar diferents

temes: la confecció de grups, el calendari de competició, la circular d’horaris de joc, la

circular de subvenció de desplaçaments terrestres i aeri-marítims i els plans de

competició.



La reunió de la Junta Directiva finalitza a les 19.00 hores.

 


