
Acords de la Junta Directiva de l'LCFS
FS NOTÍCIES | 14/02/2020

L'LCFS ha celebrat la seva tercera reunió de Junta Directiva de la present temporada

2019-2020, on s'han tractat diversos punts d'actualitat federativa.

LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA

ACTA 3a REUNIÓ - 10 DE FEBRER DE 20120

La reunió comença a les 17.00 hores i es fa entrega de la documentació relativa a

l’ordre del dia.

El director de l’LCFS, José Miguel Calle, dóna la benvinguda als assistents.



Primer punt:  Pla de Competició de la temporada 2020-2021

Play-off d’ascens a Divisió d’Honor

El cap de setmana del 6 i 7 de juny de 2020 tindran lloc els play-off d’ascens a Divisió

d’Honor a quatre seus, en categoria Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil. Les instal·lacions

acordades per cada delegació són: a Girona, el pavelló Municipal de Vidreres; a

Tarragona, el pavelló Municipal de Salou; a Lleida, el pavelló Municipal de Torrefarrera

i a Barcelona, el pavelló Municipal Xavier Ballber, de Cervelló.



Segon punt: Copa Catalunya de Futbol Sala

Aquest cap de setmana s’afegeixen a la Copa Catalunya els vencedors de la Copa

Territori.

També es detalla que aquesta temporada hi haurà dues finals més a la Copa

Catalunya, en categoria Miniprebenjamí i Minibenjamí, després de la nova creació

d’aquestes categories dins del Pla de Competició.

Tercer punt:  Futbol Sala Base

Trobades de Promeses a Barcelona

S’informa de que actualment hi ha 10 equips inscrits a la categoria de Debutants Sala.

La 4a Trobada de Promeses de Futbol Sala es disputarà aquest diumenge 16 de febrer

a Olesa de Montserrat.



Reportatges a clubs federats

A continuació s’informa dels dos propers reportatges programats:

Dimarts 11 de febrer de 2020. Delegació del Maresme. CFS Arenys de

Munt

Del 24-28 de febrer de 2020. Delegació de Tarragona i Terres de l’Ebre

Del 9-13 de març de 2020. Delegació del Vallès Occidental

La Fase Final de Prebenjamins i Aleví femení de futbol sala

La Fase Final Prebenjamí i Aleví femení es va celebrar el passat diumenge 2 de febrer

de 2020 a la Ciutat Esportiva de Blanes amb la següent participació:

Prebenjamins: 61 equips (de 78 equips en competició, suposant un

78,20%)

Miniprebenjamins: 8 equips (de 10 equips en competició, suposant un

80%)

Aleví femení: 12 equips (de 14 equips en competició, suposant un

85,71%)

La jornada es va dividir en dos torns:

Torn de matí: 51 partits i 46 equips (32 Prebenjamins, 8

Miniprebejamins i 6 Alevins femenins)

Torn de tarda: 36 partits i 35 equips (29 Prebenjamins i 6 Alevins

femenins)



S’informa dels tres clubs que van aportar equips a les tres categories: CN Caldes, FS

Olesa i el CFS Sant Joan Despí.

Quart punt: Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala

Nit de l’Arbitratge català

El passat divendres 13 de desembre de 2019 es va celebrar una nova edició de la nit de

l’arbitratge català on, per primera vegada, es va fer un reconeixement als 9 àrbitres i

exàrbitres amb més de 25 anys de trajectòria a l’estament arbitral català, i amb

vinculació actual al CTAFS.

2a convocatòria de les proves físiques del CTAFS

El primer torn de la 2a convocatòria de les proves físiques del CTAFS es va realitzar el

diumenge 4 de gener de 2020, a Manresa, i se’n van extreure els següents resultats:

361 convocats, 304 presentats, 57 no presentats, 298 aptes i 6 no aptes, 4 dels quals



per lesió. Pel què fa al segon torn de la 2a convocatòria de les proves físiques del

CTAFS es va celebrar el diumenge 12 de gener de 2020, a Cervelló, amb els següents

resultats: 137 convocats, 125 presentats, 12 no presentats, 117 aptes i 8 no aptes, 1 del

qual per lesió.

La repesca d’aquestes proves físiques del CTAFS es van realitzar el diumenge 9 de

febrer de 2020 a Cervelló, amb els següents resultats: 72 convocats, 54 presentats

18 no presentats, 52 aptes i 2 no aptes, 1 del qual per lesió.

Tecnificació arbitral a la RFEF

Hi va haver una tecnificació específica per a dos àrbitres convocades per la 1a reunió

d’àrbitres femenines de futbol sala a Las Rozas.

Fase final del Campionat d’Espanya sub 16 femení

S’informa que a totes les Seleccions Autonòmiques participants a la Fase Final havien

d’aportar una parella arbitral a la Fase Final del Campionat d’Espanya, que van viatjar

amb l’expedició de la Selecció Catalana sub 16 femenina de futbol sala a Las Rozas,

Madrid, per arbitrar una semifinal i una final del campionat.

Clínic d’Àrbitres de Futbol Sala

Es presenta el cartell previst dels ponents que formaran part d’una nova edició del

Clínic d’Àrbitres de Futbol Sala que tindrà lloc el dissabte 13 de juny, a Martorell.



Cinquè punt: Escola i Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala

Activitats CTEFS de la temporada 2019-2020

Desafiament de Porters de Futbol Sala:

El passat 2 de febrer de 2020 es va realitzar el Desafiament de Porters de Futbol Sala

a Vidreres (Girona) amb la participació de 54 porters (10 Benjamins, 19 Alevins, 12

Infantils i 13 Cadets).

A continuació s’informa de les dates previstes per les diferents delegacions:

Lleida. 23 de febrer de 2020. Balaguer

Tarragona. 3 de maig de 2020. El Vendrell

Barcelona. 14 de juny de 2020. Martorell

Clínic d’Entrenadors de Futbol Sala: es presenta  el cartell d’una nova edició del

Clínic d’Entrenadors de Futbol Sala, que es celebrarà el proper 13 i 14 de juny, a



Martorell.

Cursos federatius de la temporada 2019-2020

S’informa de la convocatòria de tres nous cursos d’Entrenador de Futbol Sala: dos

cursos d’Entrenador Bàsic a Pineda de Mar i a Martorell, i un curs d’Entrenador

Avançat a Santa Coloma de Gramenet. Properament es publicarà la convocatòria al

web federatiu.

Sisè punt: Àrea Esportiva i de Seleccions

Es felicita pel Campionat d’Espanya aconseguit aquest passat cap de setmana per la

Selecció Catalana sub 16 femenina de futbol sala, proclamant-se campiones.

Campionats d’Espanya de Seleccions Autonòmiques de Futbol Sala

La fase final del Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques sub 16 femení es

va disputar aquest passat cap de setmana 8 i 9 de febrer. De cara al 15 i 16 de febrer,



arriba la fase final sub 16 masculina on Catalunya s’enfrontarà, a les semifinals contra

les Illes Balears.

Setè punt: Informe del Director

Convenis instal·lacions Ajuntaments - LCFS

L’LCFS treballa en ampliar els convenis dels centre de tecnificació de Blanes i Cervelló.

També ho fa en signar un de nou amb l’Ajuntament de Puig-Reig per albergar els

entrenaments de les convivències de les Seleccions Catalanes de futbol sala.

Subvencions LCFS

El valor econòmic total de les subvencions econòmiques serà de 871.398€ la present

temporada 2019-2020.

La reunió de la Junta Directiva finalitza a les 19.15 hores.



 


