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La Federació Catalana de Futbol obre el període d’inscripcions per als equips de futbol

de cara a la pròxima temporada 2021-2022.

El nou curs futbolístic arrenca motors. La Federació Catalana de Futbol ha obert les

inscripcions d’equips  per  a  participar  en les  competicions de futbol  de la  pròxima

temporada 2021-2022. Aquest període d’inscripcions queda obert a partir del 6 de juliol i

la data de finalització ve determinada per la categoria i la divisió.

 

Els terminis per la inscripció d’equips

 

Els terminis d’inscripció dels equips en les diferents categories són els següents:

 
FUTBOL AMATEUR MASCULÍ

Del 6 al 30 de juliol

TERCERA RFEF

PRIMERA CATALANA

SEGONA CATALANA

TERCERA CATALANA

Del 6 de juliol al 31 d'agost

QUARTA CATALANA



 
FUTBOL BASE

Del 6 al 30 de juliol

LLIGA NACIONAL JUVENIL

PREFERENT JUVENIL

JUVENIL PRIMERA DIVISIÓ

DIVISIÓ HONOR CADET

PREFERENT CADET

CADET PRIMERA DIVISIÓ

DIVISIÓ HONOR INFANTIL

PREFERENT INFANTIL

PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL

PREFERENT ALEVÍ

ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ

PREFERENT BENJAMÍ

BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ

BENJAMÍ SEGONA DIVISIÓ

Del 6 de juliol al 31 d'agost

JUVENIL SEGONA DIVISIÓ

CADET SEGONA DIVISIÓ

INFANTIL SEGONA DIVISIÓ

Del 6 de juliol al 10 de setembre

ALEVÍ TERCERA DIVISIÓ

BENJAMÍ TERCERA DIVISIÓ

PREBENJAMÍ

DEBUTANT

 



FUTBOL FEMENÍ AMATEUR I BASE

Del 6 al 30 de juliol

PREFERENT FEMENÍ

PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ

PREFERENT FEMENÍ JUVENIL

PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL

PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL

PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ ALEVÍ

Del 6 de juliol al 31 d'agost

SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ

SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL

Del 6 de juliol al 10 de setembre

FEMENÍ AMATEUR F-7

FEMENÍ CADET

SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ INFANTIL

SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ ALEVÍ

FEMENÍ BENJAMÍ

 



El procés d’inscripció

La inscripció dels equips s’ha de realitzar a través de la Intranet federativa accedit a

l’apartat “clubs i equips” > “gestió” > “inscripció on-line d’equips”.

 

Si  l’equip  ja  ha  participat  en  competició  aquesta  temporada,  cal  clicar  l’opció

“renovació” que apareix a la columna “accions”, al costat de cada equip.

 

Únicament si l’equip no ha participat en la competició, cal escollir l’opció “inscriure un

equip  nou”.  Caldrà  indicar  també  el  nom  del/la  president/a  o  de  la  persona  que

legalment el/la substitueix.

 

Tindran la consideració d'equip nou aquells conjunts que no hagin participat en la

temporada 2020-2021. No obstant això, aquesta temporada excepcionalment no tindran

la consideració d'equips nous els equips retirats de la temporada 2020-2021, atesa la

situació excepcional viscuda.



Altres aspectes a tenir en compte

En relació amb les competicions organitzades per les delegacions territorials de Girona,

Lleida,  Tarragona i  les Terres de l'Ebre,  aquestes establiran els  seus propis terminis

d'inscripció, en cas de ser diferents als indicats anteriorment.

 

Per més informació sobre la inscripció d’equips nous, i altres aspectes a tenir en compte

per  aconseguir  una  correcta  confecció  de  calendaris,  amb  les  corresponents

alternances  d’equips,  pots  fer  clic  AQUÍ.

 


