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Tota la informació de la segona edició del nou format d’aquest esdeveniment de futbol

base es pot trobar a l’apartat específic del web federatiu.

La segona edició de les Trobades Territorials del futbol base masculí i femení viuran

demà,  dissabte  3  de  desembre,  el  seu  punt  àlgid  amb  la  disputa  dels  84  partits

programats a les seus de Santa Perpètua de Mogoda i Vic. La Federació Catalana de

Futbol, per primera vegada, ha creat un apartat específic dins la pàgina web fcf.cat on

es pot trobar tota la informació relacionada amb les Trobades Territorials de futbol.

TROBADES TERRITORIALS FUTBOL BASE

CATEGORIA SEU MUNICIPI

SUB 12 MASCULÍ I FEMENÍ (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

Per  accedir  a  l’apartat  específic  es  pot  fer  clic  AQUÍ,  o  bé trobar-lo  dins  la  secció



‘Notícies’ --> ‘Futbol’.

En  aquest  espai  ja  s‘han  anat  publicant  totes  les  notícies  relacionades  amb  els

entrenaments que han dut a terme les 14 delegacions federatives. I el 3 de desembre

també s’anirà informant de tot el que succeeixi, amb diferents notícies i les galeries

d’imatges corresponents.

El calendari dels 84 partits

Un  total  de  56  Seleccions  Territorials  Base  d’arreu  de  Catalunya  participaran  en

aquestes Trobades Territorials, en les quals jugaran fins a 840 jugadors i jugadores.

Els calendaris amb els 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.

Els cartells d’aquesta edició de les Trobades Territorials són els següents:

FUTBOL 7



FUTBOL 11



 


