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Queden publicats els calendaris de competició de Lliga de Futbol Sala de les màximes

categories i de les categories intermèdies a la pàgina web de la Federació, per a la seva

consulta.

Totes aquelles categories que han tancat el període d’inscripció ja disposen dels seus

respectius calendaris corresponents a la competició de Lliga de Futbol Sala per a

la temporada 2018-2019.

Es tracta de la 3a Divisió Nacional de Futbol Sala, les màximes categories, amb

les divisions d’Honor i les categories intermèdies, és a dir, les primeres i

segons divisions, de totes les categories.

Aquests calendaris estan disponibles a l’apartat de competició de la pàgina web de la



Federació Catalana de Futbol. A continuació es pot accedir directament als calendaris

de referència:

LLIGA SEGONA DIVISIÓ CATALANA FUTBOL SALA

GRUP 2

GRUP 3

GRUP 4

GRUP 5

GRUP 6

GRUP 7

LLIGA SEGONA DIVISIÓ JUVENIL FUTBOL SALA

GRUP 2

GRUP 3

GRUP 4

GRUP 5

GRUP 6

GRUP 7

http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-catalana-futbol-sala/grup-2
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-catalana-futbol-sala/grup-3
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-catalana-futbol-sala/grup-4
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-catalana-futbol-sala/grup-5
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-catalana-futbol-sala/grup-6
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-catalana-futbol-sala/grup-7
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-juvenil-futbol-sala/grup-2
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-juvenil-futbol-sala/grup-3
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-juvenil-futbol-sala/grup-4
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-juvenil-futbol-sala/grup-5
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-juvenil-futbol-sala/grup-6
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-juvenil-futbol-sala/grup-7


LLIGA SEGONA DIVISIÓ CADET FUTBOL SALA

GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

GRUP 4

GRUP 5

GRUP 6

LLIGA SEGONA DIVISIÓ INFANTIL FUTBOL SALA

GRUP 2

GRUP 3

GRUP 4

GRUP 5

GRUP 6

GRUP 7

http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-cadet-futbol-sala/grup-1
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-cadet-futbol-sala/grup-2
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-cadet-futbol-sala/grup-3
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-cadet-futbol-sala/grup-4
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-cadet-futbol-sala/grup-5
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-cadet-futbol-sala/grup-6
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-infantil-futbol-sala/grup-2
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-infantil-futbol-sala/grup-3
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-infantil-futbol-sala/grup-4
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-infantil-futbol-sala/grup-5
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-infantil-futbol-sala/grup-6
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-infantil-futbol-sala/grup-7


LLIGA SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ FUTBOL SALA

GRUP 2

GRUP 3

GRUP 4

GRUP 5

GRUP 6

GRUP 7

Així doncs, ja estan disponibles els calendaris de 3a Divisió Nacional, de les

màximes categories i de les categories intermèdies, és a dir, divisions d’honor,

primeres i segons divisions, en totes les categories.

I pel què fa a les categories amb període d’inscripció obert, es resta a l’espera de que

compleixi aquest termini, el proper mes de setembre, per fer públiques les seves

http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-alevi-futbol-sala/grup-2
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-alevi-futbol-sala/grup-3
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-alevi-futbol-sala/grup-4
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-alevi-futbol-sala/grup-5
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-alevi-futbol-sala/grup-6
http://fcf.cat/resultats/1920/futbol-sala/lliga-segona-divisio-alevi-futbol-sala/grup-7


corresponents agrupacions. Es tracta de les darreres categories i de les categories

úniques.

 


