Temporada 2020/21
CIRCULAR NÚM. 41
COMPETICIÓ DE SEGONA CATALANA
La Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol, en reunió celebrada el dia 8 de
març passat, va acordar la no celebració de la competició de Segona Catalana la
present temporada 2020/2021 per manca de dates disponibles per a la disputa de tots
els partits previstos, de conformitat amb la Disposició Addicional Tercera del
Reglament General, i un cop recollit el parer dels clubs de la categoria. En
conseqüència, la competició de Segona Catalana no tindrà efectes classificatoris
d’ascensos i descensos en la temporada en curs.
Tenint en compte la voluntat de competir de nombrosos clubs i jugadors de la
categoria, però també oberta als clubs que no desitjaven la represa de la competició
oficial, s’ha determinat l’organització d’una competició dirigida als equips de Segona
Catalana, sense efectes classificatoris d’ascensos i descensos, que tindrà les següents
característiques:
- Estructura de la competició:
Primera Fase: Lligueta per proximitat geogràfica
Segona Fase: Eliminatòries fins a obtenir 4 semifinalistes, que disputaran semifinal
i final en una mateixa seu.
Inici competició: 28 de març.
Final competició: Primera quinzena de juny.
Partits amistosos de preparació: autoritzats a partir del 13 de març, per aquells
equips que participin a la competició.
- Condicions econòmiques:
Inscripció gratuïta
Preu arbitratge (sense assistents): 138 euros
Preu arbitratge semifinals i final (amb assistents): subvencionat
- Premis:
Pels quatre semifinalistes: quota inscripció d’equip temporada 21/22
subvencionada.
Pel campió: subvenció del 100% dels arbitratges de la temporada 21/22 i trofeu.
Pel subcampió: subvenció del 50% dels arbitratges de la temporada 21/22 i trofeu.
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Pels semifinalistes: subvenció del 25% dels arbitratges de la temporada 21/22.
- Inscripció:
Termini d’inscripció: Fins al dia 17 de març (dimecres).
Forma d’inscripció: A través de missatge a la bústia del Departament de Competició
Territorial.
La qual cosa es comunica per al vostre coneixement i als efectes adients.
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