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Les 54 Seleccions Comarcals de Futbol Sala, de les diferents delegacions i categories,

inicien les sessions preparatòries aquest diumenge 4 de novembre a 13 poblacions de

tota Catalunya.

Aquest diumenge 4 de novembre de 2018 és la data marcada per iniciar les

primeres sessions d’entrenaments de les Seleccions Comarcals de Futbol Sala

de la present temporada.

Amb aquesta primera sessió, és dóna el tret de sortida a la preparació prèvia d’unes

seleccions que, una vegada confeccionada la seva llista definitiva, participaran als

Campionats Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala el proper dissabte 8 i

diumenge 9 de desembre, a la Ciutat Esportiva de Blanes.



Cada delegació comarcal ha estat l’encarregada d’organitzar la planificació

d’entrenaments i, per aquesta primera convocatòria, es realitzaran desplaçaments

a 13 poblacions diferents d’arreu del territori català. A continuació es detalla la

localització de l’entrenament per delegació comarcal:



CATEGORIES MASCULINES

DELEGACIÓ SEU ENTRENAMENT

Baix Llobregat Cervelló

Barcelonès Nord Santa Coloma de Gramenet

Barcelonès Centre Barcelona

Barcelonès Sud Barcelona

Catalunya Central Vilanova del Camí

Girona Sant Julià de Ramis

Lleida Lleida

Maresme Sant Vicenç de Montalt

Tarragona i Terres de l'Ebre Hospitalet de l'Infant i Vinyols

Vallès Occidental Montcada i Reixac

Vallès Oriental Montmeló



CATEGORIES FEMENINES

DELEGACIÓ SEU ENTRENAMENT

Baix Llobregat / Catalunya Central Cornellà de Llobregat

Barcelonès / Vallès Occidental Montcada i Reixac

Girona / Maresme/ Osona / Vallès Oriental Sant Vicenç de Montalt

Lleida Lleida

Tarragona i Terres de l'Ebre Alforja

En total, les Seleccions Comarcals de Futbol Sala disputaran 5 sessions

preparatòries abans de la disputa dels Campionats. A continuació es detalla el

calendari previst per aquestes sessions, detallant les dates i les convocatòries amb el

número de jugadors i jugadores convocables per sessió:



NÚM. SESSIÓ DATA CONVOCATÒRIA SESSIÓ

1a sessió 4 de novembre 20 jugadors/es Entrenament

2a sessió 11 de novembre 20 jugadors/es Entrenament

3a sessió 18 de novembre 12 o 15 jugadors/es Entrenament

4a sessió 25 de novembre 12 jugadors/es Partit amistós

5a sessió 2 de desembre 12 jugadors/es LLISTA DEFINITIVA

Les convocatòries per aquesta primera sessió d’entrenament de les Seleccions

Comarcals de Futbol Sala estan disponibles a l’apartat específic de la pàgina

web de la Federació Catalana de Futbol. Una secció habilitada específicament per

poder consultar tota la informació sobre aquesta 8a edició dels Campionats

Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala.

Es pot accedir a aquest apartat específic dels Campionats Comarcals a través del



bànner que hi ha a la portada de Futbol Sala del web federatiu, o bé, directament fent

click aquí.

 

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

