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El  vicepresident  i  delegat  de  l'FCF  a  Tarragona,  Josep  Vives,  s'ha  reunit  amb  els

representants dels 24 clubs que formaran els grups 23 i 24 de Quarta Catalana

El vicepresident i delegat de l'FCF a Tarragona, Josep Vives, acompanyat del directiu de

l'FCF  Rafa  Pinedo,  del  delegat  comarcal  al  Tarragonès,  Diego  Ávila,  i  del  delegat

comarcal al Baix Baix Camp, Josep Maria Rovira, s’han reunit amb els 24 clubs que

competiran en els grups 23 i 24 de la Quarta Catalana.

La reunió de caràcter informatiu ha estat utilitzada per informar del repartiment dels

grups i el desenvolupament del pla de competició. També s’ha informat de les novetats

normatives i s’ha assessorat en les tramitacions de llicències, especialment en jugadors i

jugadores d’origen estranger.

El destacat dels temes tractats és el següent:

Pla de competició de Quarta Catalana a Tarragona

Es  formarà  dos  grups  de  12  equips  i  es  disputarà  en  dues  fases  de

competició.

Data començament de la primera fase de competició 26/09/2021.

Data finalització de la primera fase de competició 20/03/2022.



Es disputarà una primera fase a dues voltes. La classificació dels equips a la

finalització de la primera fase determinarà la seva adscripció en la segona

fase al grup d´ascens (del 1r al 3r classificat de cada grup de la primera fase),

que es disputarà a dues voltes.

Els punts de la primera fase no s’acumulen a la segona fase, sinó que s’inicia

amb 0 punts.

Els classificats (del 4t al 12è de cada grup de la primera fase) disputaran la

COPA TARRAGONA.

Data començament de la segona fase de competició 27/03/2022.

ASCENSOS A 3A CATALANA, ascendiran a 3a Catalana grup 2 i grup 3 el

campió  i  e l  subcampió  del  grup  de  la  segona  fase  d 'ascens.

Grups de Quarta Catalana a Tarragona



GRUP 23 GRUP 34

COSTA DAURADA FC UE CREIXELL

CD RIUDOMS 'B' UE SEGUR 'B'

UE L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ FC TARRACO

CF VILASECA 'B' CE CONSTANTÍ 'B'

FC ALMOSTER VILABELLA ATLÈTIC

CF REUS ROIG I NEGRE CE EL CATLLAR 'B'

CD LES BORGES DEL CAMP CE ALCOVER 'B'

UE MASPUJOLS FC TARRAGONA

FALSET ESPORTIU CF BANYERES

AE PARE MANYANET UE TANCAT

CF MONTBLANC 'B' ATLÈTIC RODA DE BARÀ 'B'

CD MORELL 'B' CE SANTA OLIVA

 

 


