
Les trobades dels Promeses amb la formació dels més menuts 

La Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol aposta, una
temporada més, per organitzar la competició de la categoria dels més menuts, els
Debutants, amb les ja conegudes com les ‘Trobades de Promeses de Futbol Sala’.

Una competició amb caràcter totalment formatiu on es pretén que els més petitts es
diverteixin dins d’un bon ambient a les grades i en el comportament a pista, jugant a
futbol sala.

Aquestes jornades de Promeses de Futbol Sala permeten als jugadors de 4 i 5 anys, és a
dir, nascuts el 2012 i el 2013, iniciar-se en aquest món mentre gaudeixen de tot un matí
de futbol sala i aprenen la normativa bàsica, gràcies a la gran tasca que desenvolupen els
àrbitres assignats.

Tots els jugadors debutants han d’estar donats d’alta en el Portal del Federat i amb la
mutualitat pagada.

Els equips participants

Una vegada tancat el termini d’inscripció, de cara a la present temporada 2017-2018, un
total de 30 equips s’han inscrit per participar en aquestes trobades dels Promeses,
dividides entre la delegació de Barcelona i Lleida, representant a diversos clubs catalans.

Els clubs que aposten per equips en la categoria de Debutant són els següents a la
delegació de Barcelona:  el CE Abrera, el FS Montcada, l’Esportiu González-Serra
Club, l’Olesa FS, el Palau Solità i Plegamans 2007, el FS Pallejà, el CFS Quart, el 
Racing Pineda FS, el Ripollet FS, el Sant Andreu de la Barca Atlètic AE, el Sant
Joan Despí FS 2014, el Sant Joan de Vilassar FS i la Unió FS Mollet.

El calendari

El calendari previst per a la celebració de les Trobades, les quals tindran lloc a diferents
seus, amb una jornada mensual fins a final de temporada, és el següent, a la delegació de
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Barcelona:

L’arbitratge

Els partits seran arbitrats per col·legiats del CTAFS, amb un cost arbitral de 10€ per partit
disputat, import que serà subvencionat al 100% per la LCFS.

Així doncs, la primera Trobada de Promeses de Futbol Sala se celebrarà el proper
diumenge 12 de novembre a Sant Joan Despí, donant el tret de sortida a la temporada.
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