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Els 45 equips Prebenjamins i els 16 equips Miniprebenjamins participants a la Fase Final

de Prebenjamins i Prebenjamins de futbol sala han gaudit de la seva jornada festiva a

Blanes.

Una  festa  exclusiva  pels  Prebenjamins  i  Miniprebenjamins.  La  Fase  Final  de

Prebenjamins  i  Miniprebenjamins  de  Futbol  Sala,  que  ja  suma  la  seva  10a  edició,

continuant amb el seu objectiu inicial de promocionar el caràcter formatiu d’aquestes

categories, premia als equips participants.

Degut al  gran número d’equips participants,  aquesta entrega de trofeus es realitza

mitjançant dues entregues de premis dividides en torn de matí i en torn de tarda.

Aquesta fase final ha tingut lloc aquest diumenge 29 de gener de 2023, a la Ciutat

Esportiva  de  Blanes,  amb  la  participació  de  45  equips  Prebenjamins  i  16  equips

Miniprebenjamins, que han gaudit d’una jornada de futbol sala i, al finalitzar els seus

partits, han rebut un trofeu en reconeixement al seu esforç i dedicació a aquest esport.





A les entregues de premis d'aquesta Fase Final de Prebenjamins i Miniprebenjamins de

Futbol Sala s'ha comptat amb la presència institucional de l'Ajuntament de Blanes amb

el seu alcalde, Àngel Canosa, acompanyat del regidor, Albert Sanz, així com la regidora,

Marina Vall-llosada.



A les 13.45 hores, amb la finalització dels 48 partits del torn de matí, s’ha procedit a la

primera  entrega  de  premis  als  24  equips  Prebenjamins  i  als  16  equips

Miniprebenjamins.

Els  48 partits  que s’han disputat durant aquest matí  han estat  xiulats  per àrbitres

procedents de la 10a i 11a promoció de l’Escola d’Àrbitres de Futbol Sala.



Al llarg de tota la jornada d’avui, les taules de les sis pistes de la Ciutat Esportiva de

Blanes han comptat amb la presència i col·laboració per part dels membres de l’Àrea

Esportiva i de Seleccions Catalanes de Futbol Sala.



La primera entrega de premis ha finalitzat  la  imatge de família  de tots els  equips

participants i premiats del torn de matí.



A les 15.00 hores s’han reprès els partits corresponents al torn de tarda, els quals han

finalitzat a les 17.00 hores. A continuació, ha arribat la segona entrega de premis, on han

rebut el seu trofeu els 21 equips Prebenjamins restants.



Al llarg de la tarda, àrbitres de la 10a i 11a promoció de l’Escola d’Àrbitres de Futbol Sala

han dirigit els 21 partits que s’han disputat en categoria Prebenjamí.



Amb  tots  els  trofeus  entregats,  i  seguint  el  protocol  habitual,  tots  els  equips

Prebenjamins participants en el torn de tarda s’han col·locat al centre de la pista blava

de la Ciutat Esportiva de Blanes per immortalitzar la fotografia grupal que tanca la 10a

edició de la Fase Final de Prebenjamins i Miniprebenjamins de Futbol Sala.



Tota la informació relacionada amb la Fase Final de Prebenjamins i Miniprebenjamins

de Futbol Sala 2023 està disponible a través del bàner que hi ha a la portada de futbol

sala del web federatiu, o bé, fent clic directament AQUÍ.
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https://www.youtube.com/watch?v=yDxcrRClZtk

