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CD La Concordia – AE Penya Esplugues i AE Les Corts UBAE – AD Alcorcón FSF, a la

primera ronda de la Copa de la Reina de futbol sala que es disputarà el 8 de desembre a

partit únic.

CD La Concordia

Sortejada  la  primera  eliminatòria  de  la  Copa  de  la  Reina  de  futbol  sala.  La  Real

Federación Espanyola de Futbol ha sortejat la primera ronda de la Copa de la Reina de

futbol sala, per criteris de proximitat, i ha dictaminat que el CD La Concordia rebi la

visita  de  l’AE  Penya  Esplugues  mentre  que  l’AE  Les  Corts  UBAE  s'enfronti  a  l’AD

Alcorcón FSF. Una primera eliminatòria que es disputarà el 8 de desembre de 2021 a

partit únic.

PRIMERA RONDA COPA DE LA REINA DE FUTBOL SALA

DIA ELIMINATÒRIA

8 de desembre de 2021 • CD La Concordia - AE Penya Esplugues
• AE Les Corts UBAE - AD Alcorcón FSF



En aquesta primera ronda de la Copa de la Reina de futbol sala participen 32 equips: 16

que disputen la Segona RFEF Futsal femenina i 16 que juguen la Primera RFEF Futsal

femenina. Els vencedors d’aquesta eliminatòria, entraran a un sorteig pur per disputar

la segona ronda, també a partit únic, i que es jugarà el 8-9 de gener de 2022. Les vuit

guanyadores es classificaran per a la Fase Final que es disputarà en una seu única del 6

a 8 de maig de 2022.

COPA DE LA REINA DE FUTBOL SALA

ELIMINATÒRIA DIA PARTICIPANTS

1a ronda 8 de desembre de 2021
• 32 equips
• Sorteig per proximitat
• Partit únic

2a ronda 8-9 de gener de 2022
• 16 equips
• Sorteig pur
• Partit únic

Fase Final Del 6 al 8 de maig de 2022 • 8 equips
• Sorteig pur



Per altra banda, l'AE Penya Esplugues va debutar aquest cap de setmana a la lliga amb

victòria per 2 a 3 a la pista del Joventut d'Elx. 

 


