
Modificat el pla de competició del Campionat d’Espanya de
futbol platja femení
F. PLATJA | 07/07/2021

A causa de la retirada de tres Seleccions Autonòmiques,  els horaris i  el  sistema de

competició del Campionat que es juga a Alacant s’ha hagut de reajustar.

A poques hores per donar el tret de sortida del XI Campionat Nacional de Seleccions

Autonòmiques Femenines Absoluta i  el I  Campionat sub 19 femení de futbol platja,

s’han vist alterats els horaris dels partits a causa de la retirada d’última hora de les

Seleccions de la Regió de Múrcia, Melilla (Absoluta) i les Illes Balears per casos positius

de  Covid-19.  Així  doncs,  el  pla  de  competició  també  s’ha  hagut  de  modificar.  En

categoria Absoluta s’eliminen les semifinals i la final, i es proclamarà campiona qui hagi

obtingut més punts, de la mateixa manera que es fa en la categoria sub 19.



Els nous horaris dels partits* que es jugaran a partir de demà, dijous 8 de juliol, a Alacant

són els següents:

CAMPIONAT D'ESPANYA SUB 19 FEMENÍ FUTBOL PLATJA

DIA PARTIT HORA CAMP

8/07/2021 EXTREMADURA - CATALUNYA 10.00 1

9/07/2021
CATALUNYA - MELILLA 9.00 1

COMUNITAT VALENCIANA - CATALUNYA 17.00 1

10/07/2021 CATALUNYA - ANDALUSIA 11.00 1

 

CAMPIONAT D'ESPANYA ABSOLUT FEMENÍ FUTBOL PLATJA

DIA PARTIT HORA CAMP

8/07/2021 EXTREMADURA - CATALUNYA 12.00 1

9/07/2021
CATALUNYA - ILLES CANÀRIES 11.00 1

COMUNITAT VALENCIANA - CATALUNYA 19.00 1

10/07/2021 CATALUNYA - ANDALUSIA 12.00 1



* Els partits del divendres a la tarda i dissabte al matí d'ambdues categories poden patir

modificacions,  depenent  de  la  classificació  de  les  Seleccions  i  la  disputa  o  no  del

Campionat en els enfrontaments d'aquestes dues últimes jornades.

Arribada i entrenament a Alacant

Una vegada coneguda la notícia dels nous enfrontaments i horaris de les Seleccions

Catalanes  femenines  de  futbol  platja,  les  futbolistes  han  arribat  a  la  Comunitat

Valenciana aquest migdia sense cap contratemps.

A  primera  hora  del  matí,  a  Barcelona,  s’han  realitzat  testos  d’antígens  a  totes  les

persones que formen part de l’expedició. Ja en terres valencianes, les jugadores han

dinat a l’hotel on s’allotjaran durant el Campionat i, posteriorment, han dut a terme una

suau sessió d’entrenament.



Recupera l’entrevista al seleccionador català femení, Javi Reyes, fent clic AQUÍ.

Recordem que tots els enfrontaments es podran seguir en directe a través de la pàgina

web de la RFEF.



GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bk4W0VdVPlc

