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Queda obert, a partir del 8 d’octubre, el termini per inscriure’s a la Copa Catalunya de

Futbol Sala 2019-2020 en les categories de Base i Sènior masculines i femenines. Una

competició on tots els clubs de futbol sala hi poden participar.

Amb la competició de lliga iniciada en la seva totalitat, la Lliga Catalana de Futbol

Sala de la Federació Catalana de Futbol engega la Copa Catalunya de Futbol

Sala 2019-2020. I ho fa obrint les seves inscripcions en totes les seves categories,

podent tots els equips interessats tramitar la seva participació.

Les categories participants

A continuació es detallen les categories participants en la Copa Catalunya de

Futbol Sala (*):



CATEGORIES PARTICIPANTS

Categories MASCULINES Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet, Juvenil i Sènior

Categories FEMENINES Aleví, Infantil, Cadet, Juvenil i Sènior

(*) Les categories MiniBenjamí, Prebenjamí i MiniPrebenjamí no necessiten inscripció,

ja que participaran en el quadrant final de la Copa Catalunya de Futbol Sala, de les

seves respectives categories, de forma directa en la competició de lliga regular, que es

durà a terme a partir del mes de gener de 2020.

Recordem la creació de les categories MiniBenjamí i MiniPrebenjamí al Pla de

Competició de Futbol Sala a partir de la present temporada 2019-2020, després

d’haver estat aprovat a la passada Convenció de Clubs de Futbol Sala i ratificar a la

darrera Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Futbol, aquestes

categories passen a participar a la Copa Catalunya de Futbol Sala.

El termini d’inscripció

A partir del 8 d’octubre s’obre el termini d’inscripció a la Copa Catalunya de

Futbol Sala 2018-2019, i es tancaran inscripcions el proper 20 d’octubre de 2019.

Les inscripcions

Tots aquells clubs interessats en inscriure als seus equips a la Copa Catalunya de

Futbol Sala, ho hauran de fer a través de la intranet federativa del club, accedint

a ‘Clubs i equips/ Gestió/Preinscripció en competició’. A continuació, s’ha de clicar

al botó ‘Preinscripció equip’, d’on s’obrirà una nova finestra i, posteriorment, s’ha



de seleccionar l’equip a inscriure a la competició de la Copa Catalunya de Futbol

Sala. Recordem que s’ha de fer una inscripció per cada equip.

Un cop tramitades les inscripcions, fins el proper 20 d’octubre de 2019, el club

p o d r à modificar i/o eliminar qualsevol inscripció realitzada, enviant un

missatge a través de la intranet federativa al Comitè de Competició de Futbol

Sala. Les inscripcions vàlides seran aquelles que el dia de la finalització del termini

d’inscripció estiguin realitzades.

L’inici de la competició

Un cop finalitzat el termini d’inscripció, del 21 al 27 d’octubre, l’LCFS farà arribar a tots

els clubs federats de futbol sala el llistat amb les inscripcions rebudes fins el moment

per a la seva pertinent comprovació.

A partir del 28 d’octubre, es començarà a realitzar la configuració dels quadrants de

competició de les diferents categories.

L’inici de competició serà a partir del 18 de novembre de 2019.

Les dates de la competició (*)

RONDA
SÈNIOR

MASCULÍ

JUVENIL-CADET-

INFANTI-ALEVÍ

MASCULÍ

BENJAMÍ I

SÈNIOR

FEMENÍ

JUVENIL,CADET,

INFANTIL I ALEVÍ

FEMENÍ

1a

RONDA

Del 18.11.19

al 15.12.19
Del 18.11.19 al 15.12.19

Del 18.11.19 al

15.12.19
Del 18.11.19 al 15.12.19



2a

RONDA

Del 16.12.19

al 19.01.20
Del 16.12.19 al 19.01.20

Del 16.12.19 al

16.02.20
-

3a

RONDA

Del 20.01.20

al 16.02.20
Del 20.01.20 al 16.02.20 - -

4a

RONDA

Del 17.02.20

al 15.03.20
Del 17.02.20 al 15.03.20 - -

16ens

DE

FINAL

Del 16.03.20

al 05.04.20

Del 16.03.20 al

05.04.20

Del 17.02.20 al

15.03.20
Del 16.12.19 al 16.02.20

8ens

DE

FINAL

Del 06.04.20

al 26.04.20

Del 06.04.20 al

26.04.20

Del 16.03.20 al

05.04.20
Del 17.02.20 al 15.03.20

4ts DE

FINAL

Del 27.04.20

al 17.05.20

Del 27.04.20 al

17.05.20

Del 06.04.20

al 26.04.20

Del 16.03.20 al

26.04.20

SEMIFI

NALS

Pendents de

determinar

De l'11.05.20 al

24.05.20

Del 27.04.20

al 24.05.20

Del 27.04.20 al

24.05.20

FINALS
Pendents de

determinar
Pendents de determinar

Pendents de

determinar
Pendents de determinar

RONDA
SÈNIOR

MASCULÍ

JUVENIL-CADET-

INFANTI-ALEVÍ

MASCULÍ

BENJAMÍ I

SÈNIOR

FEMENÍ

JUVENIL,CADET,

INFANTIL I ALEVÍ

FEMENÍ

(*) Les dates de les eliminatòries es podran veure afectades en funció de les rondes



que precisi la competició de cada categoria, segons el volum de participants. Els

terminis de les diferents rondes es confirmaran amb la publicació del quadrant

definitiu de cada categoria.

Les subvencions de la Copa Catalunya

Continuant com les darreres temporades, la Lliga Catalana de Futbol Sala, amb la

intenció d’incentivar la Copa Catalunya de Futbol Sala, subvenciona els rebuts

arbitrals amb els següents percentatges:

PERCENTATGE SUBVENCIÓ CATEGORIES SUBVENCIONADES

50% de subvenció Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet, Juvenil i Sènior masculí

60% de subvenció Aleví, Infantil, Cadet, Juvenil i Sènior femení

El preu de l’arbitratge



La Lliga Catalana de Futbol Sala continua mantenint les mateixes quotes arbitrals que

les darreres temporades, aplicant les corresponents subvencions.

A continuació es pot consultar el llistat amb els preus de l’arbitratge de la Copa

Catalunya de Futbol Sala 2019-2020:

PREUS ARBITRATGE COPA CATALUNYA FS 19-20

La normativa de la competició

Per tal de poder conèixer la normativa de la Copa Catalunya de Futbol Sala es pot

consultar l’article 247è. Bis del Reglament General de la Federació Catalana de

Futbol.

REGLAMENT GENERAL DE L’FCF

L’apartat específic

La Copa Catalunya de Futbol Sala disposa d’un espai específic dins de la pàgina

web de la Federació Catalana de Futbol, on es poden consultar els quadrants i els

coeficients, per categories, i les tarifes arbitrals de la competició.

Els quadrants i els coeficients de cada categoria s’aniran publicant progressivament a

mesura que es tanquin les inscripcions.

Es pot accedir a aquest apartat específic de la Copa Catalunya de Futbol Sala a través

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

fent click aquí.

http://files.fcf.cat/documentos/128_2019-08-01_13:30:51.pdf
http://files.fcf.cat/documentos/noticies/2019-10-08_14:21:23_Art247eBisCopaCatalunyaFutbolSala.pdf
http://fcf.cat/copa-sala


 


