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Els jugadors més menuts, els Promeses, han iniciat aquest cap de setmana la seva

particular competició amb la 1a Trobada de Promeses, a les delegacions de Barcelona,

Lleida i Girona.

Aquest cap de setmana han donat el tret de sortida les Trobades de Promeses de

futbol sala a les tres delegacions de Barcelona, Lleida i Girona.

Durant el matí del dissabte 10 de novembre de 2018, el Pavelló Municipal de Guissona

(Lleida) s’ha celebrat la 1a Trobada de Promeses de Lleida de futbol sala , amb la

participació de 8 equips federats, dividits en dos grups:



EQUIPS PARTICIPANTS LLEIDA

GRUP 1 GRUP 2

ACLE GUISSONA FS AGRAMUNT 'A'

FS AGRAMUNT 'B' FS TÀRREGA

FS ALCOLETGE FS TREMP

EFS BALAGUER COMTAT URGELL CE MARISTES

De 10.00 a 13.00 hores, s’han disputat, en dues pistes i de forma simultània, un total de

12 partits, els quals han estat seguits per una gran afluència de pares a les grades, i on

ha imperat el joc net entre els equips participants.





L’endemà, el diumenge 11 de novembre de 2018, s’ha celebrat la 1a Trobada de

Promeses de Barcelona de futbol sala, al Pavelló Municipal El Castell,

d’Esparreguera. Un total de 6 equips federats han participat en aquesta primera

trobada de la temporada, els quals s’han dividit en dos grups:

EQUIPS PARTICIPANTS BARCELONA

GRUP 1 GRUP 2

CFS MONTCADA 'A' CFS MONTCADA 'B'

CFS SANT JOAN DESPÍ OLESA FS

PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS 2007 CFS ESPARREGUERA



Durant la jornada s’han disputat un total de 6 partits i cada equip ha jugat dos partits

de dues parts de 15 minuts cadascuna.



El mateix matí del diumenge, però al Pavelló Municipal de Quart (Girona), ha tingut lloc

l a 1a Trobada de Promeses de Girona de futbol sala . Amb aquesta trobada la

delegació gironina inicia aquesta competició amb equips de la zona. A la 1a trobada hi

han participat 4 equips federats:



EQUIPS PARTICIPANTS GIRONA

CFS QUART

CFS PORQUERES

CFS SANT JULIÀ DE RAMIS

CFS LLORET ESPORTIU 2012

Els 6 partits disputats han estat dirigits pels dos col·legiats de l'Escola d'Àrbitres de

Futbol Sala: Lucas Eirin Otero i Oussama Bouziane. Una jornada que ha comptat amb

la presència de l'alcalde de Quart, Carles Gutiérrez.





La categoria dels Debutants Sala, els Promeses, comprèn als jugadors i a les jugadores

nascuts en els anys 2013-2014, és a dir, de 4 i 5 anys, que volen iniciar-se dins del món

del futbol sala.

La Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol, que pretén

fomentar aquesta categoria de promoció, no realitza la classificació de la competició i,

a més, es fa càrrec del cost de l’arbitratge de les jornades.
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