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Les Seleccions Comarcals de futbol sala han realitzat la penúltima sessió preparatòria

disputant partits amistosos abans de presentar la llista definitiva de 12 jugadors/es

que jugaran els Campionats Comarcals el 6 i 7 de desembre de 2019 a Blanes.

Tot a punt per a presentar les llistes definitives de 12 jugadors/es. Les Seleccions

Comarcals de futbol sala han realitzat la penúltima sessió d’entrenament abans de

disputar els Campionats Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala. Una sessió

on les Seleccions Comarcals han realitzat partits amistosos entre elles per acabar

de definir la llista definitiva de 12 jugadors/es que els tècnics tancaran aquesta

setmana. 



El FS Olesa, l’Academy F6 Fernandao i el CFS Amposta han estat les tres entitats

que han col·laborat en aquests partits amistosos preparatoris de les Seleccions

Comarcals de Futbol Sala, enfrontant-se a l'Infantil del Baix Llobregat/Catalunya

Central, a les Seleccions masculines de Barcelonès Sud i a totes les Seleccions de

Tarragona i Terres de l'Ebre, respectivament. 

En el cas de les delegacions del Vallès Occidental  i el Vallès Oriental , s’enfrontaran

entre elles a l’última sessió d’entrenament el diumenge 1 de desembre.







Els partits amistosos han servit als entrenadors de les Seleccions Comarcals per

definir la llista definitiva de 12 jugadors/es, que es publicaran al llarg d’aquesta

setmana. El diumenge 1 de desembre de 2019 les Seleccions realitzaran l’última

sessió preparatòria, amb la llista definitiva, abans de disputar els Campionats

Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala el 6 i 7 de desembre de 2019 a la

Ciutat Esportiva de Blanes.



Les convocatòries per aquest cinquè i últim entrenament de les Seleccions Comarcals

de Futbol Sala estaran 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 bàner que hi ha a la portada de

Futbol Sala del web federatiu, o bé, directament fent clic aquí.
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http://fcf.cat/campionats-comarcals-sala
http://fcf.cat/media/album/entrenaments-seleccions-comarcals-futbol-sala-2019-4a-convocatoria/1

