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La fase prèvia dels Campionats Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala es tanca

amb la celebració d’un total de 60 partits, jugats al llarg d’aquest divendres 6 de

desembre, on s’han classificat les 24 millors seleccions per disputar la fase final de

demà.

Jornada festiva per celebrar una nova edició dels Campionats Comarcals. Aquest

divendres 6 de desembre de 2019 ha engegat la fase prèvia dels Campionats

Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala a la Ciutat Esportiva de Blanes.

Per novè any consecutiu, un total de 60 seleccions comarcals han participat en

aquest esdeveniment on es veuen representats jugadors i jugadores d’arreu del

territori català, de les categories Benjamí, Aleví, Infantil femení, Infantil, Cadet femení

i Cadet.



A les 10.00 hores s’ha donat el tret de sortida d’aquests Campionats Comarcals i, fins

les 20.00 hores, s’han disputat un total de 60 partits, gràcies a les 6 pistes, que

permeten, un any més, celebrar-se 6 partits de forma simultània.

Això ha comportat que durant tota la jornada d’avui hi hagi hagut un gran volum de

circulació de gent tant per les grades com pels passadissos de la instal·lació. I és que els

572 jugadors i les 140 jugadores que han participat en els partits d’avui han estat

acompanyats per familiars i amics que no s’han volgut perdre una festa com la dels

Campionats Comarcals.



D’aquesta fase prèvia s’han conegut les 24 seleccions que han aconseguit la

classificació per a la fase final que tindrà lloc demà, dissabte 7 de desembre.

A continuació es poden consultar tots els resultats dels partits corresponents a

aquesta fase prèvia dels Campionats Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala

2019.



RESULTATS FASE PRÈVIA CAMPIONATS COMARCALS 2019

Una vegada celebrada la fase prèvia, aquestes són les quatre seleccions comarcals

amb millor puntuació, per categories, i que, per tant, s’han guanyat el pas a la

fase final:

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


SELECCIONS COMARCALS SEMIFINALISTES

BENJAMÍ

BARCELONÈS NORD ANDORRA

BARCELONÈS SUD BARCELONÈS CENTRE

ALEVÍ

BARCELONÈS NORD BAIX LLOBREGAT

CATALUNYA CENTRAL MARESME

INFANTIL FEMENINA

GIRONA-MARESME-OSONA-V.ORIENTAL BAIX LLOBR.-CAT CENTRAL

BARCELONÈS - VALLÈS OCCIDENTAL ANDORRA

INFANTIL

VALLÈS ORIENTAL BAIX LLOBREGAT

CATALUNYA CENTRAL MARESME

CADET FEMENINA

GIRONA-MARESME-OSONA-V.ORIENTAL BAIX LLOBR.-CAT CENTRAL

BARCELONÈS - VALLÈS OCCIDENTAL TARRAGONA I TERRES EBRE

CADET

BARCELONÈS NORD BAIX LLOBREGAT

CATALUNYA CENTRAL LLEIDA



Tota la informació relacionada amb la 9a edició dels Campionats Comarcals de

Seleccions Base de Futbol Sala està disponible a l’apartat específic d’aquests

Campionats Comarcals a través del bàner que hi ha a la portada de Futbol Sala del

web federatiu, o bé, fent clic aquí.

GALERIA D’IMATGES – Fase prèvia (1a part)

GALERIA D’IMATGES – Fase prèvia (2a part)

GALERIA D’IMATGES – Fase prèvia (3a part)

GALERIA D’IMATGES – Fase prèvia (4a part)

VÍDEO PORTADA

 

http://fcf.cat/campionats-comarcals-sala
http://fcf.cat/media/album/fase-previa-1a-part-campionats-comarcals-de-fs-2019/1
http://fcf.cat/media/album/fase-previa-2a-part-campionats-comarcals-de-fs-2019/1
http://fcf.cat/media/album/fase-previa-3a-part-campionats-comarcals-de-fs-2019/1
http://fcf.cat/media/album/fase-previa-4a-part-campionats-comarcals-de-fs-2019/1
https://www.youtube.com/watch?v=OSejlHmo4TE

