Obertes les inscripcions al Campus i a les Jornades de
Perfeccionament de futbol sala
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L’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de futbol sala obre convocatòria per a dues
activitats que realitzarà a l’estiu: el II Campus de futbol sala i les I Jornades de
Perfeccionament.

Gaudeix del futbol sala aquest estiu. L’Àrea Esportiva i de Seleccions Catalanes de
Futbol Sala de la Lliga Catalana de Futbol Sala de l’FCF organitzarà a l’estiu 2022 dues
activitats destinades i enfocades per gaudir del futbol sala. Una activitat és el II Campus
de futbol sala LCFS, del 14 al 20 de juliol de 2022, a Bellver de Cerdanya; i l’altra activitat
és les I Jornades de Perfeccionament de futbol sala, que serà en quatre torns, del 29 de
juny al 7 de juliol, al Centre de Tecnificació de Terres de l’Ebre (Amposta).
ACTIVITATS ÀREA ESPORTIVA I DE SELECCIONS CATALANES
ACTIVITAT

DATES

SEU

II Campus de futbol sala LCFS

14 al 20 de juliol de 2022

Bellver de Cerdanya

I Jornades de Perfeccionament

29 de juny al 7 de juliol
(dividit en 4 torns)

Amposta

II Campus de futbol sala LCFS
El II Campus de futbol sala de la Lliga Catalana de Futbol Sala es desplaça a l’Alberg La
Bruna, a Bellver de Cerdanya, i es celebrarà del 14 al 20 de juliol de 2022. Les edats que
inclou el II Campus de futbol sala són les següents:
II CAMPUS FUTBOL SALA
CATEGORIA

ANY NAIXEMENT

PLACES

Benjamí mixte

Anys 2012 - 2013

26 places (20 jugadors/es i 6 porters/es)

Aleví masculí

Anys 2010-2011

26 places (20 jugadors i 6 porters)

Aleví femení

Anys 2010-2011

13 places (10 jugadores i 3 porteres)

Infantil masculí

Anys 2008-2009

26 places (20 jugadors i 6 porters)

Infantil femení

Anys 2008-2009

26 places (20 jugadores i 6 porteres)

Cadet femení

Anys 2006-2007

13 places (10 jugadores i 3 porteres)

El preu del II Campus de futbol sala és de 390€ i inclou l’estada en règim de pensió
complerta, assegurança d’accidents, l’equipació oficial del campus i el desplaçament en
autocar d’anada i tornada amb bus.
Les places són limitades i el termini d’inscripció finalitzarà amb l’exhauriment de les
places. La seva admissió serà per ordre d’inscripció i de pagament. En cas de no entrar,
hi haurà llista d’espera.
Per apuntar-se al II Campus de futbol sala, pots fer clic AQUÍ.
INSCRIPCIONS II CAMPUS DE FUTBOL SALA

AQUÍ

L’objectiu del Campus de futbol sala és millorar els fonaments tècnics i tàctics
individuals, desenvolupar capacitat bàsiques de cada jugador i jugadora, així com

fomentar la cohesió de grup a través d’activitats aquàtiques, grupals, etc., amb la
presència dels seleccionadors catalans de futbol sala.

I

Jornades de Perfeccionament
Les Jornades de Perfeccionament és una activitat pensada i enfocada en la millora del
rendiment, en què en una estança curta de dues nits i tres dies, els jugadors i jugadores
realitzaran tres sessions d’entrenament diàries per tal de millorar aspectes tècnics i
tàctics del futbol sala sota la supervisió de seleccionadors catalans de futbol sala.
Les I Jornades de Perfeccionament es celebraran al Centre de Tecnificació de Terres de
l’Ebre, a Amposta, del 29 de juny al 7 de juliol de 2022, dividit en 4 torns i diferents edats:
I JORNADES DE PERFECCIONAMENT
TORN

EDATS I PLACES

DIES

Torn 1

• Cadet masculí (2006-2007): 18 places (15
jugadors i 3 porters)
• Infantil masculí (2008-2009): 18 places (15
jugadors i 3 porters)
• Aleví masculí (2010-2011): 12 places (10 jugadors i
2 porters)

• Del 29 de juny a l'1
de juliol de 2022

• Cadet masculí (2006-2007): 18 places (15
jugadors i 3 porters)
• Infantil masculí (2008-2009): 18 places (15
jugadors i 3 porters)
• Aleví masculí (2010-2011): 12 places (10 jugadors i
2 porters)

• De l'1 al 3 de juliol
de 2022

• Cadet-Juvenil femení (2005-2007): 24 places (20
jugadores i 4 porteres)
• Infantil femení (2008-2009): 12 places (10
Torn 3
jugadores i 2 porteres)
• Aleví femení (2010-2011): 12 places (10 jugadores i
2 porteres)

• Del 3 al 5 de juliol
de 2022

• Cadet-Juvenil femení (2005-2007): 24 places (20
jugadores i 4 porteres)
• Infantil femení (2008-2009): 12 places (10
jugadores i 2 porteres)
• Aleví femení (2010-2011): 12 places (10 jugadores i
2 porteres)

• Del 5 al 7 de juliol
de 2022

Torn 2

Torn 4

El preu de les I Jornades de Perfeccionament és de 215€ i inclou l’estada en règim de
pensió complerta, assegurança d’accidents, l’equipació oficial del campus i el
desplaçament en autocar d’anada i tornada amb bus.
Les places són limitades i el termini d’inscripció finalitzarà amb l’exhauriment de les
places. La seva admissió serà per ordre d’inscripció i de pagament. En cas de no entrar,
hi haurà llista d’espera.

Per apuntar-se a les I Jornades de Perfeccionament, pots fer clic AQUÍ.
INSCRIPCIONS I JORNADES DE PERFECCIONAMENT

AQUÍ

Per a qualsevol dubte o aclariment s’ha habilitat el correu electrònic campuslcfs@fcf.cat
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