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Vic,  amb  dues  seus,  s’afegeix  a  Santa  Perpètua  de  Mogoda,  en  una  edició  amb

l’ampliació fins a les 4 categories, amb un total de 56 Seleccions Territorials Base, i 840

jugadors i jugadores.

Un nou format per agafar encara més impuls. Les Trobades Territorials tornaran amb

força el dissabte 3 de desembre, amb noves seus i seleccions. La ciutat de Vic, amb dues

seus, l’Estadi Municipal Hipòlit Planàs i el Camp Municipal Torras i Bages, s’afegeix al

Camp de Futbol Municipal Paco Navarro, de Santa Perpètua de Mogoda, en una edició

amb ampliació fins a les 4 categories. 

 

Aquest  any les  Trobades Territorials  inclouran com a novetat  les  categories  sub 13

masculina i  la  sub 14  femenina,  que s'afegiran a  les  categories  ja  existents  sub 12

masculina i sub 12 femenina. L'esdeveniment comptarà amb un total de 56 Seleccions

Territorials Base d’arreu de Catalunya, que suposaran un increment també en la xifra de

futbolistes, fins arribar a la participació de 840 jugadors i jugadores.



El calendari de les Trobades

Aquesta serà la distribució de categories, seus i calendaris de les Trobades Territorials:
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CATEGORIA SEU MUNICIPI

SUB 12 MASCULÍ I FEMENI
(FUTBOL 7)

Camp de Futbol Mpal.
Paco Navarro

(UCF Santa Perpètua)

Santa Perpètua
de Mogoda

SUB 13 MASCULÍ I SUB 14
FEMENÍ (FUTBOL 11)

Estadi Mpal. Hipòlit
Planàs

(UE Vic i Vic Riuprimer
REFO FC)

Vic

SUB 13 MASCULÍ I SUB 14
FEMENÍ (FUTBOL 11)

Camp Mpal. Torras i
Bages

(OAR Vic)
Vic

Els calendaris i horaris de tots els partits es poden consultar fent clic AQUÍ.



Les convocatòries i durada dels partits

Les  14  delegacions  federatives  estaran  representades  en  totes  les  seleccions,  tant

masculines  com  femenines.  En  el  cas  de  Futbol  7,  els  equips  comptaran  amb

convocatòries de 12 futbolistes, mentre que en Futbol 11, les convocatòries seran de 18

jugadors/es.

 

Els  partits  tindran una durada de dues parts  de vint  minuts,  i  totes les Seleccions

Territorials Base, en cada modalitat, disputaran un total de tres partits al llarg de la

jornada.



Seguiment per les Seleccions Catalanes

L’objectiu  de  les  Trobades  Territorials,  en  format  lligueta  i  sense  cap  mena  de

competició ni finals, és fer un seguiment de jugadors i jugadores per tal que puguin ser

convocats  per  les  Seleccions  Catalanes  Base,  en  les  diferents  categories,  tant

masculines com femenines.

 

Al  llarg de les  darreres  setmanes,  els  i  les  participants  s’han estat  preparant,  amb

diferents  entrenaments  i  partits  amistosos  que  han  organitzat  cadascuna  de  les

delegacions de l’FCF.





 


