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Temporada 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAR NÚM. 25 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL 11 I FUTBOL 7 

 

 

Posem en el vostre coneixement que la Junta Directiva de la Federació Catalana de 

Futbol, en reunió celebrada el dia 10 de desembre de 2020, va acordar l’adaptació del 

Pla de Competicions de futbol 11 i futbol 7, aprovat en l’assemblea general ordinària 

celebrada en data 20/08/20, a les circumstàncies de força major provocades per la 

pandèmia de la COVID-19, el text de la qual us acompanyem a la present Circular. 

 

La qual cosa es comunica per al coneixement general i als efectes adients. 

 

 

 

 

 

 

Oriol Camacho i Martí 

SECRETARI GENERAL 

 

Barcelona, 11 de desembre de 2020. 

 

 

 

 

ANNEX   
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ADAPTACIÓ DEL PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL 11 I FUTBOL 7 APROVAT EN 

L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE DATA 20/08/20 A LES CIRCUMSTÀNCIES 

DE FORÇA MAJOR PROVOCADES PER LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 

 

Aplicació de la Disposició Addicional Tercera del Reglament General de l’FCF davant la 

impossibilitat de completar la totalitat dels partits previstos als respectius calendaris 

competicionals a causa de l’aturada forçosa de l’activitat esportiva decretada pel 

Govern de la Generalitat de Catalunya, des del dia 16 d’octubre de 2020 i fins al dia 4 

de gener de 2021 (previsió). 

 

Es modifica el format de les següents competicions: 

• CAMPIONAT DE PRIMERA CATALANA 

• CAMPIONAT DE SEGONA CATALANA 

• CAMPIONAT DE TERCERA CATALANA 

• CAMPIONAT DE QUARTA CATALANA 

• CAMPIONAT DE CATALUNYA DE JUVENILS 

• CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CADETS 

• CAMPIONAT DE CATALUNYA D’INFANTILS 

• CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ALEVINS 

• CAMPIONAT DE CATALUNYA DE BENJAMINS 

• CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PREBENJAMINS 

• CAMPIONAT DE CATALUNYA DE DEBUTANTS 

• CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENI AMATEUR 

• CAMPIONAT DE CATALUNYA FEMENÍ AMATEUR FUTBOL SET 

• CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ JUVENIL  

• CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ CADET  

• CAMPIONAT DE CATALUNYA FEMENÍ INFANTIL  

• CAMPIONAT DE CATATALUNYA DE FEMENÍ ALEVÍ  

• CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ BENJAMÍ 

 

Resta pendent de determinar si podran disputar-se les següents competicions: 

• SUPERCOPA DE CATALUNYA 

• COPA DE CATALUNYA ABSOLUTA 

• COPA DE CATALUNYA AMATEUR 
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• COPA DE CATALUNYA FEMENINA 

• FASES FINALS CAMPIONATS CATALUNYA FUTBOL BASE MASCULÍ 

I FEMENÍ 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA D’AFICIONATS – Temporada 2020/21 

 

PRIMERA CATALANA 

 

La conformen 40 equips,  dividits en dos grups de vint equips. 

Cada grup es divideix en dos subgrups de 10 equips, que disputaran únicament la 

primera fase de competició a dues voltes. La classificació dels equips a la finalització 

de la primera fase determinarà el seu descens de categoria, o bé la classificació per a 

la disputa d’una eliminatòria d’ascens a doble volta. 

 

Ascendirà a Tercera divisió Nacional: Els guanyadors de l’eliminatòria d’ascens a doble 

volta que disputaran els campions de cada subgrup entre ells. 

 

Descendiran a Segona Catalana: Els classificats en les posicions 8a, 9a i 10a de cada 

subgrup. 

 

 

SEGONA CATALANA 

 

La conformen 126 equips, distribuïts en sis grups amb la següent composició: 

• Tres grups de 22 equips a la província de Barcelona. 

• Un grup de 22 equips a la província de Girona. 

• Un grup de 20 equips a la província de Lleida. 

• Un grup de 20 equips a la província de Tarragona. 

 

Cada grup de 20 es divideix en dos subgrups de 10 equips, que disputaran una primera 

fase de competició a dues voltes. La classificació dels equips a la finalització de la 

primera fase determinarà el seu descens de categoria, o bé la classificació per a la 

disputa d’una eliminatòria d’ascens a doble volta. 

 

En el cas dels grups de 22, es divideixen en dos subgrups d’11 equips, que disputaran 

una primera fase de competició a dues voltes. La classificació dels equips a la 

finalització de la primera fase determinarà el seu descens de categoria, o bé la 

classificació per a la disputa d’una eliminatòria d’ascens a doble volta. 
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Ascendiran a Primera Catalana: Els guanyadors de l’eliminatòria d’ascens a doble volta 

que disputaran els campions de cada subgrup entre ells. 

 

Descendiran a Tercera Catalana: 

Barcelona: Els classificats en les posicions 9a, 10a i 11a de cadascun dels subgrups, i el 

pitjor classificat en la posició 8a del conjunt de subgrups (total 19 equips). 

 

Girona: Els classificats en les posicions 9a, 10a i 11a de de cadascun dels subgrups 

(total 6 equips). 

 

Lleida: Els classificats en les posicions 9a i 10a de cadascun dels subgrups i el pitjor 

classificat en la posició 8a del conjunt de subgrups (total 5 equips). 

 

Tarragona-Terres de l’Ebre: Els classificats en les posicions 8a, 9a i 10a de cadascun 

dels subgrups (total 6 equips). 

 

 

TERCERA CATALANA 

 

La conformen 324 equips, dividits en divuit grups de divuit equips, tenint en compte la 

següent distribució: 

• Deu grups a la província de Barcelona. 

• Tres grups a la província de Girona. 

• Dos grups a la província de Lleida. 

• Dos grups al camp de Tarragona. 

• Un grup a les Terres de l’Ebre. 

 

La competició es disputarà a una única volta (la primera del calendari inicialment 

publicat), i la posició dels equips a la seva finalització determinarà el seu descens o 

ascens de categoria. 

 

Els efectes classificatoris seran els següents: 

 

Barcelona 

• Ascendiran a Segona Catalana els campions de cada grup. 

• Descendiran a Quarta Catalana els sis pitjors classificats en 16è lloc, i els 

classificats en 17è i 18è llocs de cada grup (total vint-i-sis equips). 
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Girona  

• Ascendiran a Segona Catalana els campions de cada grup (total 3 equips). 

• Descendiran a Quarta Catalana els classificats en els llocs 17è i 18è de cada grup 

i el 16è pitjor classificat dels tres grups (total 7 equips). 

 

Lleida 

• Ascendiran a la Segona  Catalana els campions de cada grup (total 2 equips). 

• Descendiran a  Quarta Catalana els classificats en els llocs 17è i 18è de cada 

grup (total 4 equips). 

 

Tarragona  

• Ascendiran a la Segona Catalana els campions de cada grup (total 2 equips). 

• Descendiran a Quarta Catalana els classificats en 18è lloc de cada grup (total 2 

equips). 

 

Terres de l’Ebre  

• Ascendirà a Segona Catalana el campió de grup (un equip). 

• Descendiran a Quarta Catalana del 17è al 18è classificat (total 2 equips).  

 

 

QUARTA CATALANA 

 

Conformen la categoria 25 grups de competició, que es distribueixen geogràficament 

de la forma següent: 

• Disset grups a la província de Barcelona. 

• Quatre grups a la província de Girona. 

• Un grup a la província de Lleida. 

• Dos grups al camp de Tarragona. 

• Un grup a les Terres de l’Ebre. 

 

La competició es disputarà a una única volta (la primera del calendari inicialment 

publicat), i la posició dels equips a la seva finalització determinarà el seu descens o 

ascens de categoria, tret dels dos grups de la província de Tarragona, que disputaran 

totes dues voltes en tractar-se de grups d’un màxim de 10 equips. 

 

Barcelona  

• Ascendiran a Tercera Catalana els campions de cada grup. 
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Girona  

• Ascendiran a Tercera Catalana els campions de cada grup. 

 

Lleida  

• Ascendirà a Tercera Catalana el campió de grup. 

 

Tarragona  

• Ascendirà a Tercera Catalana el campió de grup. 

 

Terres de l’Ebre 

• Ascendirà a Tercera Catalana el campió de grup. 
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PLA DE COMPETICIONS DE FUTBOL BASE - Temporada 2020/2021 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL 

 

Juvenil Preferent 

 

La categoria de Preferent està formada per 4 grups de 16 equips cadascun, de caràcter 

interterritorial. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendeixen a la categoria Juvenil Nacional per a la temporada 2021/2022 el campió 

de cada grup, sempre que  les disposicions de la RFEF així ho estableixin. 

 

Descendeixen a la Primera Divisió per a la temporada 2021/2022 del 13è al 16è 

classificat de cada grup. 

 

Juvenil Primera Divisió 

 

La categoria de Primera Divisió està formada per 8 grups de 16 equips a la província 

de Barcelona. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendeixen a la categoria Preferent per a la temporada 2021/2022 el campió de cada 

grup i els millors segons classificats si hi hagués places vacants. 
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Descendeixen a la Segona Divisió per a la temporada 2021/2022 del 13è al 16è 

classificat de cada grup. 

 

Juvenil Segona Divisió 

 

La categoria Juvenil de Segona Divisió està formada per 31 grups a la província de 

Barcelona, i de caràcter comarcal.  

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendeixen a la Primera Divisió per a la temporada 2021/2022  el campió de cada 

grup i els millors segons classificats si hi hagués places vacants. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET 

 

 

Cadet Divisió d’Honor 

 

La categoria de Divisió d’Honor està formada per un grup de 16 equips, de caràcter 

interterritorial. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Descendeixen a la categoria Preferent per a la temporada 2021/2022 del 13è al 16è 

classificat de cada grup. 

 

Cadet Preferent 
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La categoria de Preferent està formada per 4 grups de 16 equips cadascun, de caràcter 

interterritorial. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendeixen a la Divisió d’Honor per a la temporada 2021/2022 el campió de cada 

grup. 

 

Descendeixen a la Primera Divisió per a la temporada 2021/2022 del 13è al 16è 

classificat de cada grup. 

 

Cadet Primera Divisió 

 

La categoria de Primera Divisió està formada per 11 grups de 16 equips a la província 

de Barcelona. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendeixen a la categoria Preferent per a la temporada 2021/2022 el campió de cada 

grup. 

 

Descendeixen a la Segona Divisió per a la temporada 2021/2022 del 14è al 16è 

classificat de cada grup. 

 

Cadet Segona Divisió 

 

La categoria Cadet de Segona Divisió està formada per 33 grups a la província de 

Barcelona, i de caràcter comarcal.  
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La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendeixen a la Primera Divisió per a la temporada 2021/2022 el campió de cada grup 

i la resta de millors classificats si hi hagués places vacants. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL 

 

 

Infantil Divisió d’Honor 

 

La categoria de Divisió d’Honor està formada per un grup de 16 equips, de caràcter 

interterritorial. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Descendeixen a la categoria Preferent per a la temporada 2021/2022 del 13è al 16è 

classificat de cada grup. 

 

Infantil Preferent 

 

La categoria de Preferent està formada per 4 grups de 16 equips cadascun, de caràcter 

interterritorial. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 
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Ascendeixen a la Divisió d’Honor per a la temporada 2021/2022 el campió de cada 

grup. 

 

Descendeixen a la Primera Divisió per a la temporada 2021/2022 del 13è al 16è 

classificat de cada grup. 

 

Infantil Primera Divisió 

 

La categoria de Primera Divisió està formada per 11 grups de 16 equips a la província 

de Barcelona. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendeixen a la categoria de Preferent per a la temporada 2021/2022 el campió de 

cada grup. 

 

Descendeixen a la Segona Divisió per a la temporada 2021/2022 del 13è al 16è 

classificat de cada grup, a la província de Barcelona. 

 

Infantil Segona Divisió  

 

La categoria de Segona Divisió està formada per 38 grups a la província de Barcelona, 

agrupats per comarques. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendeixen a la categoria de Primera Divisió per a la temporada 2021/2022 dels grups 

de la província de Barcelona el campió de cada grup i els millors segons classificats si 

hi ha places vacants. 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ 

 

Aleví Preferent 

 

La categoria de Preferent està formada per dos grups de 16 equips a la província de 

Barcelona. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Descendeixen a la categoria Primera Divisió per a la temporada 2021/2022 del 14è al 

16è classificat de cada grup. 

 

Aleví Primera Divisió 

 

La categoria de Primera Divisió està formada per sis grups de 16 equips a la província 

de Barcelona. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendeixen a la categoria Preferent  per a la temporada 2021/2022 el campió de cada 

grup. 

 

Descendeixen a la categoria Segona Divisió per a la temporada 2021/2022 del 14è al 

16è de cada grup. 

 

Aleví Segona Divisió 

 

La categoria de Segona Divisió està formada per divuit grups de 16 equips a la 

província de Barcelona. 
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La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendeixen a la categoria Primera Divisió per a la temporada 2021/2022 el campió de 

cada grup. 

 

Descendeixen a la categoria Tercera Divisió per a la temporada 2021/2022 del 14è al 

16è classificat de cada grup. 

 

Aleví Tercera Divisió 

 

La categoria de Tercera Divisió està formada a la província de Barcelona per 54 grups, 

agrupats per comarques. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendeixen a la categoria Segona Divisió per a la temporada 2021/2022 el campió de 

cada grup. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ  

 

 

Benjamí Preferent 

 

La categoria de Preferent està formada per dos grups de 16 equips, a la província de 

Barcelona. 
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La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Descendeixen a la categoria Primera Divisió per a la temporada 2021/2022 del 14è al 

16è classificats de cada grup. 

 

Benjamí Primera Divisió 

 

La categoria de Primera Divisió està formada per sis grups de 16 equips a la província 

de Barcelona 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendeixen a la categoria Preferent per a la temporada 2021/2022 el campió de cada 

grup. 

 

Descendeixen a la categoria Segona Divisió per a la temporada 2021/2022 del 14è al 

16è de cada grup. 

 

Benjamí Segona Divisió 

 

La categoria de Segona Divisió està formada per divuit grups de 16 equips a la 

província de Barcelona. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendeixen a la categoria Primera Divisió per a la temporada 2021/2022 el campió de 

cada grup. 
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Descendeixen a la categoria Segona Divisió per a la temporada 2021/2022 del 15è al 

16è de cada grup. 

 

Benjamí Tercera Divisió 

 

La categoria de Tercera Divisió està formada per 35 grups, agrupats per comarques a 

la província de Barcelona. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendeixen a la categoria Segona Divisió per a la temporada 2021/2022 el campió de 

cada grup. 

 

CAMPIONAT  DE CATALUNYA PREBENJAMÍ 

 

Categoria Única 

 

Està formada per 26 grups, agrupats geogràficament, a la província de Barcelona. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i no hi ha efectes classificatoris. 

 

 

 

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – Temporada 2020/2021 

Delegació de Girona 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL        
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Juvenil Primera Divisió 

 

La conformen trenta-dos equips, dividits en dos grups de setze equips. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendeixen a la categoria de preferent el campió de cada grup (total 2 equips). 

 

El segon classificat podrà optar a alguna de les places de millors segons de la totalitat 

de grups de Catalunya, fins a cobrir les places vacants. 

 

Descendeixen a la categoria segona divisió els classificats en les posicions 14a, 15a i 

16a de cada grup (total 6 equips). 

 

Juvenil Segona Divisió 

 

La conformen 6  grups. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendeixen a la categoria de primera divisió el campió de cada grup i els  

subcampions amb millor classificació fins a cobrir les places vacants. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET        

 

Cadet Primera Divisió 

 

La conformen trenta-dos equips, dividits en dos grups de setze equips. 
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La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendeixen a la categoria de preferent el campió de cada grup (total 2 equips). 

 

Descendeixen a la categoria segona divisió els classificats en les posicions 14a, 15a i 

16a de cada grup (total 6 equips). 

 

Cadet Segona Divisió 

 

La conformen 6 grups. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendeixen a la categoria de primera divisió el campió de cada grup i els  

subcampions amb millor classificació fins a cobrir les places vacants. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL       

 

Infantil Primera Divisió 

 

La conformen trenta-dos equips, dividits en dos grups de setze equips. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendiran a la categoria de preferent el campió de cada grup (total 2 equips). 
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El segon classificat podrà optar a alguna de les places de millors segons de la totalitat 

de grups de Catalunya, fins a cobrir les places vacants. 

 

Descendeixen a la categoria segona divisió els classificats en les posicions 14a, 15a i 

16a de cada grup i el 13è pitjor classificat del conjunt de grups (total 9 equips). 

 

Infantil Segona Divisió 

 

La conformen 9 grups. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendiran a la categoria de primera divisió el campió de cada grup. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ         

 

Aleví Preferent 

 

La conformen trenta dos equips, dividits en dos grups de setze equips. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Descendeixen a la categoria primera divisió els classificats en els llocs 15è i 16è de cada 

grup (total 4 equips). 

 

Aleví Primera Divisió 
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La conformen seixanta-quatre equips, dividits en quatre grups de setze equips. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendeixen a la categoria preferent el campió de cada grup (total 4 equips). 

 

Descendeix a la categoria segona divisió  els classificats en les posicions 14a, 15a i 16a 

de cada grup (total 12 equips). 

 

Aleví Segona Divisió 

 

La conformen 12 grups. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendeixen a la categoria primera divisió  el campió de cada grup. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ        

 

Benjamí Preferent 

 

La conformen trenta-dos equips, dividits en dos grups de setze equips. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 
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Descendeixen a la categoria primera divisió els classificats en les posicions 13a, 14a, 

15a i 16a de cada grup (total 8 equips). 

 

Benjamí Primera Divisió 

 

La conformen 8 grups. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendeixen a la categoria preferent el campió de cada grup. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA PREBENJAMÍ        

 

Categoria Única 

 

La conforma 1 grup. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i no hi ha efectes classificatoris. 

 

 

 

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – Temporada 2020/2021 

Delegació de Lleida 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL       

 

Juvenil Primera Divisió 
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Durant la temporada 2020/2021, el grup de Lleida està format per 16 equips. (Grup 9è). 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendirà a la categoria Juvenil Preferent per la temporada 2021/2022, el campió del 

Grup 9è, seguint  la mateixa normativa  que a la resta de delegacions. 

 

Descendiran de Juvenil Primera Divisió a Juvenil Segona Divisió els classificats en els 

llocs 16è, i 15è i 14è. 

 

Juvenil Segona Divisió 

 

Durant la temporada 2020/2021, aquesta categoria a Lleida està formada per dos grups 

d’un màxim de 16 equips ( Grup 7è i Grup 8è). 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendiran de Juvenil Segona Divisió  a la categoria de Juvenil Primera Divisió per la 

temporada 2021/2020, els campions i subcampions dels Grup 7è i 8è, seguint la 

mateixa normativa  que a la resta de delegacions. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET        

 

Cadet Primera Divisió 

 

Durant la temporada 2020/2021, el grup de Lleida està format per 16 equips. (Grup 

12è). 
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La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendiran de Cadet Primera Divisió a la categoria Cadet Preferent per la temporada 

2021/2022, el campió del grup 12è, seguint la mateixa normativa que a la resta de 

delegacions. 

 

Descendiran de Cadet Primera Divisió a   Cadet Segona Divisió els classificats en els 

llocs 16è, 15è i 14è. 

 

Cadet Segona Divisió 

 

Durant la temporada 2020/2021, aquesta categoria a Lleida està formada per 3 grups 

d’un màxim de 16 equips  (Grup 7è, Grup 8è i Grup 9è). 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendirà de Cadet Segona Divisió a la categoria de Cadet Primera Divisió per la 

temporada 2021/2022, els campions dels Grups 7è, 8è i 9è, i el segon millor classificat 

dels tres grups, seguint la mateixa normativa  que a la resta de delegacions (total quatre 

equips). 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL       

 

Infantil Primera Divisió 

 

Durant la temporada 2020/2021, el grup de Lleida està format per 16 equips (Grup 

16è). 
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La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendiran de Infantil Primera Divisió a la categoria d’Infantil Preferent per la 

temporada 2021/2022, el campió del Grup 16è, seguint la mateixa normativa que a la 

resta de delegacions. 

 

Descendiran d’Infantil Primera Divisió a Infantil Segona Divisió els classificats en els 

llocs 16è, 15è i 14è. 

 

Infantil Segona Divisió 

 

Durant la temporada 2020/2021, aquesta categoria a Lleida està formada per quatre 

grups d’un màxim de 16 equips  (Grup 1r,  Grup 2n ,Grup 3r i Grup 4t). 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendirà d’ Infantil Segona Divisió a la categoria d’ Infantil Primera Divisió per la 

temporada 2021/2022,  els campions del Grup 1r, Grup 2n, Grup 3r i del Grup 4t, 

seguint la mateixa normativa  que a la resta de delegacions (total quatre equips). 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ        

 

Preferent Aleví 

 

Durant la temporada 2020/2021, el grup de Lleida està format per 16 equips (Grup 3r). 
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La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Descendiran de Preferent Aleví (Grup 3r) a  Aleví Primera Divisió per la temporada 

2021/2022 , els classificats en els llocs 16è, 15è,14è i 13è. 

 

Aleví Primera Divisió 

 

Durant la temporada 2020/2021, aquesta categoria a Lleida està formada per dos grups 

d’un màxim de 16 equips (Grup 7è i Grup 8è). 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendiran d’ Aleví Primera Divisió a la categoria de Preferent Aleví per la temporada 

2021/2022, el campions i els subcampions dels Grups 7è i 8è seguint la mateixa 

normativa  que a la resta de delegacions. 

 

Descendiran d’Aleví Primera Divisió (Grups 7è i 8è) a Aleví Segona Divisió  per  la 

temporada 2021/2022 , els classificats en els llocs 16è, 15è i 14è de cada grup. 

 

Aleví Segona Divisió 

 

Durant la temporada 2020/2021, aquesta categoria a Lleida està formada per quatre 

grups d’un màxim de 16 equips (Grup 22è, Grup 23è, Grup 24è, i Grup 25è). 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 



 

25 
 

Ascendiran d’Aleví Segona Divisió a la categoria d’Aleví Primera Divisió per la 

temporada 2021/2022, el campions dels Grups 22è, 23è, 24è, 25è i 26è, i el millor segon 

classificat dels cinc grups,  seguint la mateixa normativa  que a la resta de delegacions. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ        

 

Preferent Benjamí 

 

Durant la temporada 2020/2021, el grup de Lleida està format per 16 equips (Grup 3r). 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Benjamí Primera Divisió 

 

Durant la temporada 2020/2021, aquesta categoria a Lleida està formada per sis  grups 

d’un màxim de 16 equips (Grup 9è, Grup 10è, Grup 11è, Grup 12è, Grup 13è i Grup 

14è). 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendiran de Benjamí Primera Divisió a la categoria de Preferent Benjamí per la 

temporada 2021/2022, els tres millors campions per coeficients dels sis grups (Grup 

9è, Grup 10è, Grup 11è, Grup 12è, Grup 13è i Grup 14è), seguint la mateixa normativa 

que a la resta de delegacions 

 

Descendiran  de  Preferent Benjamí a Benjamí Primera Divisió  per  la temporada 

2021/2022 , els classificats en els llocs 16è, 15è i 14è. 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA PREBENJAMÍ        

 

Categoria Única 

Durant la temporada 2020/2021, aquesta categoria a Lleida està formada per sis grups 

d’un màxim de 16 equips (Grup 1r, Grup  2n, Grup 3r, Grup 4t, Grup 5è i Grup 6è). 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i no hi ha efectes classificatoris. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA FEMENÍ       

 

Femení Segona Divisió Infantil  

 

Durant la temporada 2020/2021 aquesta categoria a Lleida està formada per un grup. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendirà de Segona a la categoria de Primera Divisió Infantil per la temporada 

2021/2022 el campió de grup. 

 

 

 

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – Temporada 2020/2021  

Delegació de Tarragona 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL       

 

Primera Divisió Juvenil 
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Aquesta categoria està formada per un grup de 16 equips (Grup 10).  

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendirà a la categoria Preferent el campió de grup.  

 

Descendiran a la Segona Divisió els últims classificats, en funció dels grups que es 

puguin formar de Segona Divisió.  

 

Segona  Divisió Juvenil 

 

Està formada per 4 grups. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendiran a la Primera Divisió (Grup 10) el campió de  cada grup. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET        

   

Primera Divisió Cadet  

 

Està formada per un grup de 16 equips (Grup 13).   

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendirà a  Preferent el campió de grup.  
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Descendiran a la Segona Divisió els últims classificats, en funció dels grups que es 

puguin formar de Segona Divisió. 

 

Segona Divisió Cadet 

 

Està formada per 4 grups. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendiran a la Primera Divisió (Grup 13) el campió de cada grup. 

     

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL       

 

Primera Divisió Infantil 

 

Està formada  un grup de 16 equips (Grup 15). 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendirà a la categoria Preferent el campió de grup.  

 

Descendiran a la Segona Divisió els darrers classificats, en funció dels grups que es 

puguin formar de Segona Divisió. 

 

Segona Divisió Infantil 

 

Està formada per 6 grups. 
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La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendiran a la Primera Divisió (Grup 15) el campió de  cada grup. 

  

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ        

 

Preferent Aleví  

Està formada per un grup de  16 equips (Tarragona i Terres de l’Ebre – Grup 4). 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Descendiran a la Primera Divisió els classificats en els llocs 14è, 15è i 16è. 

  

Primera Divisió Aleví  

 

Aquesta categoria està formada per dos Grups (Grup 14 i Grup 15). 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendiran a Preferent (Grup 4) els campions de Grup. A més, també ascendirà el 

campió de les Terres de l’Ebre. 

 

Descendiran a la Segona Divisió els últims classificats, en funció dels grups que es 

puguin formar de Segona Divisió. 

 

 Segona Divisió Aleví 
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Està formada per 8 grups. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendiran a la Primera Divisió els campions de Grup. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ       

 

Preferent Benjamí  

 

Està formada per un Grup de 16 equips (Grup 5). 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Descendiran a la Primera Divisió els classificats en els llocs 14è, 15è i 16è. 

 

Primera Divisió Benjamí  

 

Està formada per dos grups de fins a 16 equips (Grup 4 i Grup 5). 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendiran a Preferent els campions de Grup , i el campió del Grup de Terres de 

l’Ebre. 

 

Descendiran a la Segona Divisió els últims classificats, en funció dels grups que es 

puguin formar de Segona Divisió. 
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Segona Divisió Benjamí 

 

Està formada per 6 grups. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendiran a la Primera Divisió els campions de Grup. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA PREBENJAMÍ  

 

Està formada per 4 grups. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Per a la temporada 2021/2022 s’ha previst la creació de dues categories, Primera i 

Segona divisió, i la Primera divisió estarà formada per un grup de 16 equips. 

 

La temporada 2020/2021 serà de transició, i per la temporada 2021/2022 ascendiran 

a la Primera divisió els tres primers classificats i el quart millor classificat dels cinc 

grups (Grup 9è, Grup 10è, Grup 11è, Grup 12è i Grup 13è), i la resta d’equips restarà a 

la Segona divisió. 

En aquesta competició només participaran equips de la delegació de Tarragona. 

 

 

PLA DE COMPETICIONS FUTBOL BASE – Temporada 2020/2021 

Delegació de Terres de l’Ebre 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL       

 

Juvenil Primera Divisió 

 

Està formada per 2 grups. 

 

La competició es disputarà a una única volta. 

 

Ascendirà a Juvenil Preferent el campió de la fase d’ascens,  que disputaran els dos 

primers classificats de cada grup.  

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET        

 

Cadet Primera Divisió 

 

Està formada per 2 grups. 

 

La competició es disputarà a una única volta. 

 

Ascendirà a Cadet Preferent el campió de la fase d’ascens, que disputaran els dos 

primers classificats de cada grup. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL       

 

Infantil Primera  Divisió 

 

Està formada per 2 grups. 

 

La competició es disputarà a una única volta. 

 

Ascendirà a Infantil Preferent el campió de la fase d’ascens, que disputaran els dos 

primers classificats de cada grup. 
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Creació per a la temporada 2021/2022 de la categoria d’Infantil Segona Divisió. 

La categoria de Primera Divisió Infantil estarà formada per un grup de 14 equips, que 

seran els 14 equips millor classificats del total dels grups de la temporada 2020/2021 

(excloent el que ascendeix a la categoria preferent). 

La categoria de Segona Divisió Infantil la formaran els equips restants, en tants grups 

com siguin necessaris. 

 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVÍ        

 

Aleví  Primera Divisió 

 

Està formada per 1 grups. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Ascendirà a la categoria Preferent el campió de grup. 

Descendiran a la categoria de Segona Divisió els dos últims classificats. 

 

Aleví Segona Divisió 

 

Està formada per 3 grups. 

 

Pujarà a Aleví Primera Divisió els campions de cada grup més el millor segon. 

 

Creació de la Tercera Divisió Aleví per a la temporada 2021/2022. 

 

La categoria de Segona Divisió Aleví estarà formada per un grup de 14 equips, que 

seran els 14 equips millor classificats del total dels grups de la temporada 2020/2021 

(excloent els que  pugen a primera divisió). 
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La Tercera Divisió Aleví quedarà formada pels equips restants, dividits entre tants grups 

com siguin necessaris en funció dels equips que s’inscriguin. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ       

 

Benjamí  Primera Divisió 

 

Està formada per 2 grups. 

 

Ascendirà a la categoria Preferent el campió de la promoció que jugaran els dos 

primers classificats de cada grup. 
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CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL  FEMENÍ – Temporada 2020/2021 

 

Preferent Femení 

Grup únic format per 18 equips. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Primera Divisió Femení 

Dos grups formats per 18 equips, agrupats per proximitat geogràfica, de caràcter 

interterritorial. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Segona Divisió Femení 

Grups de fins a 16 equips, agrupats per proximitat geogràfica, preferentment de 

caràcter comarcal. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

 

• EFECTES DE CLASSIFICACIÓ 

 

Ascendeixen de Preferent a Categoria Nacional: El campió de grup, o allò que 

estableixin les normes reguladores de les competicions de la RFEF.  

Descendeixen de Preferent a Primera Divisió: Del 15è al 18è classificat. 

Ascendeixen de Primera Divisió a Preferent: El campió de cada grup. 
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Descendeixen de Primera a Segona Divisió: del 15è al 18è classificats. 

Ascendeixen de Segona a Primera divisió: El campió de cada grup. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ AMATEUR FUTBOL 7 

 

Està format per 4 grups de fins a 10 equips. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ JUVENIL  

 

Preferent femení juvenil 

 

Grup únic format per 16 equips. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Primera divisió femení juvenil  

 

Dos grups formats per 16 equips cadascun. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Segona divisió femení juvenil  

 

Està formada per 5 grups per un màxim de 16 equips, de caràcter territorial. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 
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• EFECTES DE CLASSIFICACIÓ 

 

Descendeixen de la categoria Preferent a la Primera divisió: El 15è i 16è classificats. 

Ascendeixen de la categoria Primera divisió a Preferent: El campió de cada grup. 

Descendeixen de Primera a Segona Divisió: Del 14è al 16è classificats. 

Ascendeixen de Segona a Primera divisió: El campió de cada grup. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ CADET  

 

Està formada per 4 grups, de caràcter territorial. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ INFANTIL  

 

Primera divisió femení infantil  

 

Està formada per dos grups de caràcter interterritorial, de fins a 16 equips. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Segona divisió femení infantil  

 

Està formada per 6 grups de fins a 16 equips agrupats per proximitat geogràfica. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 
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• EFECTES DE CLASSIFICACIÓ 

 

Descensos de Primera a Segona Divisió: Del 14è al 16è de cada grup. 

Ascensos de Segona a Primera Divisió: El campió de cada grup. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ ALEVÍ   

 

Primera divisió femení aleví  

 

Està formada per un grup de 16 equips. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

Segona divisió femení aleví  

 

Està formada per 4 grups de fins a 16 equips agrupats per proximitat geogràfica. 

 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 

 

• EFECTES DE CLASSIFICACIÓ 

Descensos de Primera a Segona Divisió: Del 13è al 16è. 

Ascensos de Segona a Primera divisió: El campió de cada grup. 

 

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FEMENÍ BENJAMÍ 

S’han format dos grups. 

La competició es disputarà a una única volta, que serà la primera del calendari 

inicialment publicat, i a la seva finalització s’aplicaran els efectes classificatoris indicats 

a continuació. 
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• DISPOSICIONS GENERALS AL PLA DE COMPETICIONS: 

 

PRIMERA.- La competició es reprendrà tan aviat com ho permetin les autoritats 

sanitàries, i correspondrà la disputa de la primera jornada que es va suspendre durant 

el mes d’octubre, d’acord amb el següent quadre: 

 

 1a-2a-3a 

Catalana 

Pref-1a 

Femení 

4a Catalana 

Hon-Pref 

F.Base 

1a divisió 

Futbol 

Base 

2a-3a 

divisió 

F.Base i 

Femení 

1a Data (*) 

 

J.3 J.3 J.2 J.1 -- 

2a Data (*) 

 

J.4 J.4 J.3 J.2 J.1 

(*) Es comunicaran les dates d’inici en el moment en què es tingui confirmació 

per part de les autoritats competents 

 

SEGONA.- S’estableixen amb caràcter general tres jornades de descans en totes les 

categories (14 de febrer de 2021, 14 de març de 20201 i 4 d’abril de 2021), tret de la 

de Segona Catalana, que tindrà una jornada de descans (4 d’abril de 2021). 

 

TERCERA.- Es respectaran els calendaris de competició que es trobaven publicats en 

el mes d’octubre de 2020, tret dels casos en què aquests presentin dos descansos o 

més. En aquests darrers supòsits, els calendaris es modificaran per eliminar en la 

mesura del possible aquests descansos, podent produir-se també redistribucions 

d’equips  de la mateixa zona entre diferents grups per tal d’equilibrar-los. 

 

QUARTA.- Si de resultes de les modificacions esmentades, queden conformats grups 

amb 10 o menys equips, aquests es podran disputar a dues voltes, sempre que les 

dates disponibles ho permetin. 
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CINQUENA.- La present adaptació pot patir encara modificacions atenent a les 

disposicions que dictin les autoritats segons la situació sanitària existent. 

 

SISENA.- En tot el que no s’especifiqui en la present adaptació resulta aplicable 

l’establert al Pla de Competicions aprovat per l’Assemblea General Ordinària celebrada 

el passat 20 d’agost de 2020. 

 

_______________________ 
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