
Publicat el calendari de la 3a Divisió nacional de futbol sala
FS NOTÍCIES | 25/08/2022

Els  32  equips  de  l'LCFS,  de  3a  Divisió  nacional,  ja  coneixen  el  calendari  per  a  la

temporada 2022-2023 i també estan definits els calendaris de 2a Divisió B i de Segona

RFEF Futsal femenina.

Publicats els calendaris. L’RFEF va publicar els calendaris de la 3a Divisió nacional de

futbol sala amb la participació d’un total de 32 equips de l’LCFS, dividits en dos grups de

16 equips i en una competició que s’iniciarà durant el primer cap de setmana d’octubre.

3A DIVISIÓ NACIONAL DE FUTBOL SALA

• 32 equips de la Lliga Catalana de Futbol Sala
• 2 grups de 16 equips
• Inici competició: 1-2 d'octubre

A continuació, es pot consultar al calendari dels dos grups de 3a Divisió nacional de

futbol sala.

3A DIVISIÓ NACIONAL DE FUTBOL SALA

GRUP 1

GRUP 2



D’altra banda, l’RFEF també va publicar el calendari de 2a Divisió B nacional de futbol

sala, amb la presència d’11 equips catalans que estan enquadrats dins del grup 3, i que

compartiran grup amb conjunts de la Comunitat Valenciana i de les Illes Balears. En

aquest cas, la competició s’iniciarà el cap de setmana del 17-18 de setembre.

2A DIVISIÓ B NACIONAL DE FUTBOL SALA

• 11 equips catalans
• Grup 3
• Inici competició: 17-18 de setembre

El calendari de 2a Divisió B nacional de futbol sala es pot consultar fent clic AQUÍ o bé,

en el següent enllaç:

2A DIVISIÓ B NACIONAL DE FUTBOL SALA

GRUP 3



A més,  també està definit  el  calendari  de la Segona RFEF Futsal  femenina amb la

presència  de  9  equips  catalans  que  es  troben  enquadrats  dins  del  grup  2  i  que

començaran a competir el cap de setmana del 24-25 de setembre.

SEGONA RFEF FUTSAL FEMENINA

• 9 equips catalans
• Grup 2
• Inici competició: 24-25 de setembre

A continuació, es pot consultar el calendari complet de Segona RFEF Futsal femenina.

SEGONA RFEF FUTSAL FEMENINA

GRUP 2



Aquests i tots els calendaris estan disponibles a l’apartat ‘Competició’ de la pàgina web

de l’FCF, o bé, fent clic AQUÍ.

 

https://www.fcf.cat/competicio

