
 

 
Play off 2n Campionat Futbol Sala Adults 2022-23 

Setzens de final 
 
 
 
 

ORGANITZACIÓ 
 

El Consell Esportiu de l’Anoia organitza els setzens de final en format Play off del 2n 
Campionat de Futbol Sala per Adults. 

 

 

DISPOSICIONS INICIALS 
 
Setzens de final:  Els equips hauran d’abonar el 50% de l’import del lloguer de la 
pista abans d’iniciar el partit: 15,17€. Es pot pagar en efectiu al moment a la recepció 
del pavelló o en efectiu o targeta de crèdit a les oficines del servei d’esports. Per a 
més informació, contactar al Servei d’Esports d’Igualada. (93 8054210). 
 
Vuitens de final, semifinals, 3r i 4t lloc, i final: El Consell Esportiu de l’Anoia 
assumeix les despeses de les pistes de Les Comes. 
 
Quarts de final: Els equips hauran d’abonar el 50% de l’import del lloguer de la 
pista en qüestió abans d’iniciar el partit (en el cas de Les Comes, 15.17€ per equip). 
 
Semifinals, 3r i 4t lloc, i final: El Consell Esportiu de l’Anoia assumeix les despeses 
de les pistes de Les Comes. 
 
 

- Publicació de calendari de setzens de final: 5 d’abril de 2023 

 

- Setzens de final:  Del 17 al 21 d’abril de 2023 

 
- Vuitens de final: Del 24 d’abril al 5 de maig de 2023 

 

- Quarts de final: Del 8 al 12 de maig de 2023 

 

- Semifinals: 18 de maig de 2023 

 

- Final: 25 de maig de 2023 

 
- Modificacions de partits:  

 Només es podran fer en cas que ambdós equips estiguin d’acord i proposin 

formalment al responsable del campionat dia, hora i pista per a poder jugar el 

partit sempre i quan aquesta nova data no afecti al normal desenvolupament 

del campionat.  



 

 

 

 
 
 
 
 
DISPOSICIONS FINALS 
  
Les normes tècniques de joc es remeten al reglament propi del Consell Esportiu de 
l’Anoia. 
Tot el que no està exposat en aquest Reglament, serà resolt pel Comitè creat per a 
aquest Campionat. 
La participació en aquest campionat suposa l’acceptació de totes aquestes normes. 
 
Us recordem també que la data màxima per pagar les llicències (23€ per jugador 
inscrit al Play off) és el pròxim 15 d'abril de 2023. Malauradament, els equips que 
no ho feu efectiu no podreu participar en la fase eliminatòria. 
 
 
 INFORMACIÓ 
 

Per a més informació contactar amb el Consell Esportiu de l’Anoia 
Email: info@ceanoia.cat 
Tlf: 93 803 1950 extensió 2411 (de 09h a 13h) o 687050665 (Jordi). 

mailto:info@ceanoia.cat

