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Aquest dissabte 12 de gener es reprèn la retransmissió en directe dels partits de la

competició de Lliga de futbol sala, a través de la pàgina web de l’FCF.

Una vegada passades les dues jornades de descans, en motiu de la celebració de les

dates nadalenques, aquest cap de setmana es reprèn la competició de futbol sala i,

conseqüentment, la Lliga Catalana de Futbol Sala continua amb la retransmissió

d’un partit en streaming pel canal FCF TV, a través de la pàgina web de l’FCF, o,

directament clicant aquí.

Així doncs, el partit que obrirà l’any 2019 serà el FS Ripollet – CFS Arenys de Munt,

de 3a Divisió Nacional de Futbol Sala, corresponent a la jornada 14. Un partit que es

celebrarà aquest proper dissabte 12 de gener de 2019, a les 18.30 hores, i que es

https://youtu.be/5d1E6peFXUw


podrà seguir en directe per la pàgina web de l’FCF.

Aquest partit, igual que la resta que s’emeten en streaming, es poden veure en directe

i, una vegada finalitzats, queden penjats a la pàgina web per a la seva posterior

visualització.

Recordem que va ser el passat dissabte 27 d’octubre de 2018 quan es va donar el tret

de sortida a aquesta nova iniciativa retransmetent un partit de 3a Divisió Nacional de

Futbol Sala i que, posteriorment, es van donar en directe un total de nou partits en set

jornades de lliga, de diferents categories.



PARTIT CATEGORIA

1r

PARTIT
SALA 5 MARTORELL - FS LINYOLA 3a Div. Nacional FS

2n

PARTIT
FS MONTCADA - FS RIPOLLET 3a Div. Nacional FS

3r

PARTIT
CLUB MANRESA FS - CCR CASTELLDEFELS 2a Div. B Nacional FS

4t

PARTIT

INDUSTRIAS SANTA COLOMA - BADALONÈS AE Lliga Benjamí FS

INDUSTRIAS SANTA COLOMA - FUTSAL

ARENYS DE MAR
Div. Honor Infantil FS

5è

PARTIT

CFS INTER ESPORTIU MALGRAT - EFS

PALAFOLLS

Lliga Sènior 1a fase provisional

Girona

6è

PARTIT

AE PENYA ESPLUGUES - CFS CORNELLÀ Lliga Benjamí de FS

AE PENYA ESPLUGUES - HORTA FUTBOL SALA 1a Div. Aleví FS

Amb els nou partits retransmesos a dia d’avui, s’han pogut visualitzar les categories de

Benjamí, Aleví, Infantil, 1a divisió Catalana, 3a Divisió Nacional i 2a Divisió B

Nacional, amb representació de 15 clubs federats de 6 delegacions diferents:

Bages-Berguedà, Baix Llobregat, Barcelona, Girona, Tarragona i Vallès Occidental.

Uns partits que han tingut una gran acceptació tant pels clubs implicats, als quals se’ls

dóna una difusió audiovisual i, a més, per tots aquells espectadors que a través de

qualsevol dispositiu electrònic poden seguir el partit en directe o visualitzar-lo



posteriorment. Prova d’això és que dels 8 partits retransmesos, la mitjana de

reproduccions del partit en directe és de més de 650 usuaris i, una vegada

penjats els partits, les seves visualitzacions ja arriben a més de 1.000

visualitzacions per partit.

 


