
Nou anys i més d'un miler de participants en el
Desafiament de Porters de Futbol Sala
FS NOTÍCIES | 11/05/2020

L'LCFS ha pogut celebrar dos dels quatre desafiaments previstos per la temporada

2019-2020, abans de la suspensió definitiva per la Covid-19.

El passat 14 de gener de 2020 el Comitè Tècnic d'Entrenadors de Futbol Sala  de la

Federació Catalana de Futbol encetava la novena temporada consecutiva del

Desafiament de Porters de Futbol Sala, amb l'obertura de la convocatòria

d'inscripcions per l'esdeveniment a les quatre delegacions de Girona, Lleida,

Tarragona i Barcelona. L'activitat s'organitza anualment i aglutina els porters de cada

zona, i ha comptat amb la participació fins al moment de 1.017 porters al llarg de

totes les seves edicions.

L’1 de febrer, a Vidreres, i el 23 de febrer a Balaguer, es van poder celebrar amb



normalitat els Desafiaments de Porters de Futbol Sala de Girona i Lleida,

consecutivament. Però, el de Tarragona, previst pel 3 de maig, i el de Barcelona,

previst pel 14 de juny, s’han vist afectats per l'aturada motivada per la Covid-19, motiu

pel qual s’han hagut de suspendre.

Així doncs, la temporada 2019-2020 s’han pogut celebrar dos dels quatre

desafiaments previstos.

La delegació de Barcelona va ser la pionera iniciant aquesta activitat l’any 2012, i li ha

donat continuïtat anual, desplaçant-se a tres seus diferents al llarg d’aquest temps.

Però, malauradament, la 9a edició prevista pel 14 de juny de 2020, a Martorell, ha

hagut de quedar suspesa.



DELEGACIÓ DE BARCELONA

EDICIÓ ANY SEU PARTICIPANTS

9a edició 2020 Martorell SUSPÈS

8a edició 2019 Martorell 57 porters

7a edició 2018 Martorell 61 porters

6a edició 2017 Martorell 63 porters

5a edició 2016 Martorell 76 porters

4a edició 2015 Martorell 60 porters

3a edició 2014 Esparreguera 61 porters

2a edició 2013 Castelldefels 43 porters

1a edició 2012 Martorell 37 porters



La delegació de Tarragona  va ser la primera en unir-se a l’organització del seu propi

Desafiament de Porters de Futbol Sala després de veure la gran demanda de porters

de la zona. Per aquest motiu, porta des de l’any 2016 apostant per aquesta festa que,

enguany, la seva 5a edició s’ha vist obligada a penjar el cartell de suspesa.

DELEGACIÓ DE TARRAGONA

EDICIÓ ANY SEU PARTICIPANTS

5a edició 2020 El Vendrell SUSPÈS

4a edició 2019 El Vendrell 67 porters

3a edició 2018 El Vendrell 60 porters

2a edició 2017 El Vendrell 62 porters

1a edició 2016 El Vendrell 46 porters

Dos anys després de Tarragona, va ser la delegació de Lleida qui va pujar-se al tren



del Desafiament de Porters de Futbol Sala. En les tres edicions que porta celebrades,

ha aconseguit reunir a una gran quantitat de porters i porteres lleidatanes que van

augmentant any rere any. Però la dada més significativa és que han aconseguit batre

el rècord de participació amb 92 porters, en la seva 3a edició.

DELEGACIÓ DE LLEIDA

EDICIÓ ANY SEU PARTICIPANTS

3a edició 2020 Balaguer 92 porters

2a edició 2019 Balaguer 80 porters

1a edició 2018 Balaguer 55 porters

Els porters de Girona des del 2012 que s’han desplaçat fins a la delegació de Barcelona

per poder participar en el Desafiament de Porters de Futbol Sala. Però, des de la

temporada passada que la delegació gironina va voler apostar per seguir el mateix

model que la resta de delegacions i oferir un desafiament propi.



DELEGACIÓ DE GIRONA

EDICIÓ ANY SEU PARTICIPANTS

2a edició 2020 Vidreres 54 porters

1a edició 2019 Malgrat de Mar 43 porters

Recordem que en el Desafiament de Porters de Futbol Sala els porters s’enfronten

entre ells, per cada categoria, en una pista de 10 metres defensant la seva porteria i

intentant fer gol des de la seva àrea al porter contrari.

Una activitat molt esperada i que el Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala té

previst reprendre la temporada vinent.



 


