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La majoria de Seleccions Comarcals de futbol sala han optat per disputar un partit

amistós a la quarta sessió preparatòria, de les cinc previstes, abans de la celebració

dels Campionats Comarcals.

Al llarg d’aquest mes de novembre, tots els diumenges estan destinats a les sessions

preparatòries de les Seleccions Comarcals de futbol sala per tal de crear les

convocatòries definitives de 12 jugadors/es que representaran a la seva delegació en

els Campionats Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala. Una nova edició que

es celebrarà els propers 6 i 7 de desembre de 2019, a la Ciutat Esportiva de Blanes.

Una vegada celebrades tres de les cinc sessions preparatòries previstes, les

convocatòries inicials de 20 jugadors/es convocats ja s’han anat reduint i, de cara a la 



quarta sessió, aquesta llista passa a ser de 12, tot i que no té perquè ser la definitiva.

Doncs bé, arribat a aquest punt de la preparació prèvia, són la majoria de les Seleccions

Comarcals les que han optat per organitzar un partit amistós, abans de la darrera

sessió d’entrenament del proper diumenge 1 de desembre, amb la llista definitiva que

competirà en els Campionats Comarcals.

Aquesta quarta i penúltima sessió preparatòria de les Seleccions Comarcals de

futbol sala tindrà lloc aquest diumenge 24 de novembre de 2019, arreu de

Catalunya.

A continuació es detalla, per delegació i categoria, el partit que durà a terme cada

Selecció Comarcal aquest diumenge 24, així com la instal·lació on es disputarà

l'encontre:



HORA CATETORIA PARTIT

Pavelló Salvador Boada. Olesa de Montserrat

15.15 hores BENJAMÍ

BAIX LLOBREGAT - CATALUNYA CENTRAL16.30 hores ALEVÍ

17.45 hores INFANTIL

19.00 hores CADET FEM BAIX LLOBREGAT/CATALUNYA CENTRAL - FS OLESA

20.15 hores CADET BAIX LLOBREGAT - CATALUNYA CENTRAL

Pavelló Sant Bernat. Olesa de Montserrat

15.30 hores INFANTIL FEM BAIX LLOBREGAT/CATALUNYA CENTRAL - FS OLESA

Pista Poliesportiva Municipal La Palmera. Santa Coloma de Gramenet

15.00 hores BENJAMÍ

BARCELONÈS CENTRE - BARCELONÈS NORD
16.30 hores ALEVÍ

18.00 hores INFANTIL

19.30 hores CADET

Pavelló Municipal de Vilassar de Mar

16.00 hores BENJAMÍ

MARESME - GIRONA

17.00 hores ALEVÍ

18.00 hores INFANTIL

19.00 hores CADET



Pavelló Municipal Joaquim Rodríguez Oliver. Parets del Vallès

17.30 hores INFANTIL FEM
BCN/VALLÈS OCC. - GIR/MARESME/V.OR./OSONA

18.45 hores CADET FEM

Pavelló Pau Ribas. Monistrol de Montserrat

12.30 hores ALEVÍ

ACADEMY F6 FERNANDAO - BARCELONÈS SUD
13.45 hores INFANTIL

15.00 hores CADET

16.15 hores BENJAMÍ

Pavelló Inpacsa. Balaguer (Lleida)

16.30 hores BENJAMÍ

LLEIDA - ANDORRA

16.30 hores ALEVÍ

16.30 hores CADET

18.00 hores INFANTIL

18.00 hores INFANTIL FEM

18.00 hores CADET FEM

Pavelló Municipal d'Amposta (Tarragona)

16.00 hores INFANTIL

16.15 hores CADET FEM

HORA CATETORIA PARTIT



TARRAGONA I TERRES EBRE - CFS AMPOSTA
17.15 hores BENJAMÍ

17.30 hores INFANTIL FEM

18.15 hores ALEVÍ

19.00 hores CADET

HORA CATETORIA PARTIT

En el cas de les delegacions del Vallès Oriental  i el Vallès Occidental , aquest

diumenge realitzaran una sessió d'entrenament i disputaran un partit amistós entre

elles a la cinquena i darrera sessió preparatòria el proper diumenge 1 de desembre.

Les convocatòries per aquest quart entrenament/partit amistós de les Seleccions

Comarcals de Futbol Sala ja estan disponibles a l’apartat específic de la pàgina

web de la Federació Catalana de Futbol. Una secció habilitada específicament per a

poder consultar tota la informació sobre aquesta 9a edició dels Campionats



Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala.

Es pot accedir a aquest apartat específic a través del bànner que hi ha a la portada de

Futbol Sala del web federatiu, o bé, directament fent clic aquí.

 

http://fcf.cat/campionats-comarcals-sala

