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La delegació de Lleida va realitzar aquest diumenge la 3a edició del Desafiament de

Porters de futbol sala a Balaguer amb la participació rècord de 92 porters i porteres

d’arreu de Catalunya en categories repartides des de Benjamí fins a Cadet.

Rècord de participació. El Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala  de la Lliga

Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol va signar aquest

diumenge 23 de febrer el segon Desafiament de Porters de la temporada a Balaguer, a

la delegació de Lleida. Una activitat marcada pel gran èxit de participació, amb un total

de 92 porters i porteres d’arreu del territori català, dividits en categories Benjamí,

Aleví, Infantil i Cadet, que es van reunir al Pavelló Inpacsa de Balaguer. Una

instal·lació que es va vestir de gala per a l’ocasió, amb cinc pistes simultànies per a

disputar més de 200 desafiaments entre totes les categories i on els joves porters i

http://desafiamentsportersfs.fcf.cat/


porteres van poder posar a prova les seves habilitats sota els pals i afinar la seva

punteria amb la pilota als peus.

La jornada va començar a les 9.00 hores i va finalitzar al punt de les 14.00 hores, sent

la 3a edició del Desafiament de Porters a la delegació de Lleida un èxit rotund en

el nombre de participants i amb un creixement respecte a les dues primeres edicions:

NOMBRE DE PARTICIPANTS EN EL DESAFIAMENT DE PORTERS DE LLEIDA

EDICIÓ (any) NOMBRE

1a edició (2018)  55 porters

2a edició (2019) 80 porters

3a edició (2020)  92 porters

Aquesta edició, els participants han estat repartits en 22 Benjamins, 30 Alevins, 22

Infantils i 18 Cadets, que ha permès dissenyar una estructura de competició amb



una fase de grups i una fase final, un quadre que ha acabat definint els guanyadors i

guanyadores d'aquest magnífic Desafiament de Porters de Balaguer i que va comptar,

com és habitual, amb la col·laboració de l'associació 12+1. 

Després de disputar les fases de grups i arribar a les diferents semifinals per

categories, els podis es van anar configurant fins a arribar a tenir totes les places

ocupades. Aquests són els primers classificats del Desafiament de Porters de

Lleida 2020:

CATEGORIA BENJAMÍ

1r classificat SALVADOR PUJOL

2n classificat SERGIO NADAL

3r classificat MICHAEL BELLO



CATEGORIA ALEVÍ

1r classificat JAVIER CONTRERAS

2n classificat POL RUIZ

3r classificat JORGE VEIGA

CATEGORIA INFANTIL

1r classificat KILIAN CARMONA

2n classificat ERIC PASADAS

3r classificat ASIER MATERREDONA

CATEGORIA CADET

1r classificat VICTOR PIÑOL

2n classificat LUCAS ROMERO

3r classificat ALBERT CAMARASA

CATEGORIA FEMENÍ

1r classificat CARMEN BELLO

2n classificat KAREN PONS

3r classificat EULÀLIA PONS



El Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala ja té obertes les inscripcions per als

interessats que es vulguin apuntar als Desafiaments de Porters que se celebraran

a Barcelona i a Tarragona  durant la temporada 2019-2020. Totes aquelles persones

interessades a realitzar la inscripció ho poden fer accedint directament

a: desafiamentsportersfs.fcf.cat
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