
El 20 de juny finalitzen les inscripcions del Campionat de
Catalunya de futbol platja
F. PLATJA | 17/06/2022

Les  inscripcions  segueixen  obertes  i  es  poden  realitzar  fins  al  proper  dilluns.  El

Campionat tindrà lloc de l’1 al 3 de juliol a Torredembarra.

El Comitè de Futbol Platja de la Federació Catalana de Futbol va obrir les inscripcions

per poder competir al Campionat de Catalunya el passat 27 de maig. A pocs dies per a

que es tanquin les inscripcions, el proper dilluns 20 de juny, recordem el procediment

per apuntar-se:

A través de la intranet federativa, anar a l’apartat ‘clubs i equips’ -> ‘gestió’ ->

‘inscripció online d’equips’.

Si l’equip ja va participar en aquesta competició en altres edicions només

haurà de triar l’opció ‘renovació’, que apareix a la columna ‘accions’, al costat

de cada equip.

Si es tracta d’un equip que hi participa per primera vegada, ha d’escollir

l’opció ‘inscriure un equip nou’,  punt en el  qual  el  club ja podrà triar  la

categoria de joc i especificar les seves dades.

Una vegada realitzada la  inscripció,  serà l’FCF l’encarregada de validar-la.  Quan ho

estigui,  el  club ja podrà donar d’alta les llicències federatives a través de l’aplicatiu



d’intranet a l’apartat ‘llicències’ -> ‘gestió online’ -> ‘gestió de llicències club’.

Requeriments per inscriure les llicències

Els jugadors federats de futbol i/o de futbol sala que participin en el Campionat de

Catalunya amb un equip que no és el seu, hauran de demanar l’autorització al seu club

d’origen.

La inscripció serà gratuïta per aquells federats i federades que tinguin llicència en actiu

durant la temporada 2021-2022. Al seu torn, hi haurà una quota exclusiva per participar

en  la  competició  per  tots  aquells  jugadors  i  jugadores  sense  llicència  vigent  en

l’actualitat.



Els Campionats de Catalunya, a Torredembarra

Els dies 1, 2 i 3 de juliol la Platja de la Paella de Torredembarra serà la seu d’aquests

Campionats, els quals recupera la Federació Catalana de Futbol tres anys després de

l’última edició, el 2019, a causa de la pandèmia. Els aficionats i aficionades al futbol platja

podran  vibrar  de  nou  amb  els  millors  jugadors  i  jugadores  d’àmbit  català,  en  el

campionat de referència a nivell de clubs de tot el territori.

Les categories que hi participaran son:

CAMPIONAT DE CATALUNYA FUTBOL PLATJA

SÈNIOR MASCULÍ

SÈNIOR FEMENÍ

JUVENIL MASCULÍ

JUVENIL FEMENÍ

CADET MASCULÍ

INFANTIL MASCULÍ

ALEVÍ MIXT (Promoció)



 

 


