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PROPOSTA MODIFICACIÓ PLA DE COMPETICIONS FUTBOL FEMENÍ 
 
Temporada 2010/2011 

 
 
PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ 
 
4 grups formats per 16 equips, agrupats per proximitat geográfica, de carácter 
interterritorial. 
 
SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ 
 
Grups de fins a 16 equips agrupats per proximitat geográfica, preferentment de 
carácter comarcal. 
 
5 grups a la provincia de Barcelona --tres grups formats per 16 equips,  un grup 
format per 15 equips i un grup format per 14 equips--. 
2 grups a la provincia de Girona formats per 12 equips. 
1 grup a la provincia de Lleida format per 8 equips. 
 
Efectes de classificació temporada 2009/2010 
 
Ascendeixen de 1ª divisió a categoria Nacional: El campió de cada grup. 
Descendeixen de 1ª a 2ª divisió: Els classificats en 17è i 18è lloc de cada grup. 
Ascendeixen de 2ª a 1ª divisió: El primer i segon classificat del grup de Lleida, els 4 
primers classificats de la resta de grups, i els 2 millors 5ès classificats de la resta 
de grups (exceptuant Lleida).  
 
 
 
Temporada 2011/2012 

 
PREFERENT FEMENÍ 
 
1 grup format per 16 equips 
 
PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ 
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3 grups formats per 16 equips, agrupats per proximitat geográfica, de carácter 
interterritorial 
 
SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ 
 
Grups de fins a 16 equips agrupats per proximitat geográfica, preferentment de 
carácter comarcal. 
 
Efectes de classificació temporada 2010/2011 
 
Ascendeixen de 1ª a categoria nacional: Els campions de grup amb millor 
coeficient, segons les places vacants 
Ascendeixen de 1ª a preferent: Els 4 primers classificats de cada grup 
Descendeixen de 1ª a 2ª divisió: Del 14è al 16è classificat de cada grup 
Ascendeixen de 2ª a 1ª divisió: El campió de cada grup i millors classificats segons 
les places vacants. 
 
 
     ___________ 
 
NOTA IMPORTANT: S’haurà de tenir en compte el nombre de descensos de 
categoria nacional ja que, cas que no quedin compensats amb ascensos de 
territorial, es produirien descensos “no compensats”, la qual cosa provocaria el 
descens de l’equip en posició immediatament anterior als que disposa el present 
pla de competicions per al descens directe. 
 

___________ 
 

COPA DE CATALUNYA 2010 
 
 
Equips que poden participar-hi: 
 

 Integrants de la Superlliga: 4 equips 

 Integrants de la Primera Nacional: 8 equips 

 Campions de la 1ª divisió: 2 equips 

 Campions de la 2ª divisió. 8 equips 
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a) Eliminatòries prèvies 
 
Hi participen els equips campions de 2ª divisió, els quals queden aparellats per 
sorteig i disputen eliminatòries a partit únic fins que quedin dos equips 
Dates previstes: 2 de juny (dimecres) i 6 de juny. 
 
b) Primera eliminatòria 
 
Hi participen tots els equips de la Primera Nacional, els campions de 1ª divisió, i els 
2 equips guanyadors de les eliminatòries prèvies. Quedem exempts per sorteig 4 
equips o el nombre necessari perquè resultin 8 equips guanyadors de la present 
eliminatòria. Els aparellaments s’efectuen per sorteig i a partit únic. 
Data prevista: 9 de juny (dimecres). 
 
c) Segona eliminatòria 
 
Hi participen els 8 equips guanyadors de la primera eliminatòria, els quals queden 
aparellats d’acord amb la pauta resultant de la primera eliminatòria, a partit únic. 
Data prevista: 13 de juny. 
 
d) Quarts de final 
 
Hi participen els 4 equips guanyadors de la segona eliminatòria, i els quatre equips 
de Superlliga, aparellants uns amb els altres per sorteig. L’eliminatòria es disputarà 
a partit únic al camp de l’equip d’inferior categoria. 
Data prevista: 20 de juny 
 
e) Semifinals  
La disputen els guanyadors dels quarts de final. A partit únic en camp neutral o a 
determinar per sorteig: 
Data prevista:A partir finals d’agost, a determinar. 
 
f) Final 
 
La disputen els guanyadors de les semifinals, a partit únic en camp neutral. 
Data prevista: 4 o 5 de setembre. 
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Nota: El camp on es disputaran les diferent eliminatòries serà el de l’equip 
d’inferior categoria. Si els equips contendents tenen la mateixa categoria, es 
determinarà per sorteig. 

___________ 
 

PROPOSTA MODIFICACIÓ PLA DE COMPETICIONS FEMENÍ JUVENIL CADET 
 
Temporada 2010/2011 

 
PRIMERA DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL CADET 
 
1 grup format per un màxim de 16 equips, de caràcter interterritorial 
 
SEGONA DIVISIÓ FEMENÍ JUVENIL CADET 
 
Grups formats per un màxim de 16 equips, de caràcter territorial 
Es preveu la formació de tres grups 
 
Efectes de classificació temporada 2009/2010 
 
Ascensos a 1ª divisió: Els 4 primers classificats de cada grup. 
 
Efectes de classificació temporada 2010/2011 
 
Descensos de 1ª a 2ª divisió: del 13è al 16è classificat de cada grup o tants equips 
com calgui perquè ascendeixin tots els campions de 2ª divisió. 
Ascensos de 2ª a 1ª divisió: el campió de cada grup 
 

___________ 
 

PROVA PILOT: CREACIÓ CATEGORIA CADET-INFANTIL 
 
Temporada 2010/2011 

 
Introducció de la categoria cadet-infantil en modalitat de futbol set en forma de 
prova pilot. 


