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A la Sala de Juntes de l’FCF s’ha dut a terme el sorteig entre els dos equips catalans que

s’han inscrit a la fase autonòmica de la competició.

El proper dimecres 18 de setembre el camp de futbol CEM Sagnier acollirà la final

autonòmica de la Copa RFEF. Els finalistes, els únics equips catalans que s’han inscrit,

seran l’AE Prat i l’FC Vilafranca. El guanyador passarà a disputar la Fase Nacional, en

la quan competiran un total de 32 clubs, que seran:

a. Els 18 que, superada la fase autonòmica, adquireixin el dret a

participar en aquesta segona fase.

b. Els 12 clubs de Segona Divisió ‘B’, tres per cada un dels grups, que van

obtenir millor classificació en acabar la lliga i que no van tenir dret de



participació a la Copa del Rei.

c. Els 2 següents que, exclosos dels 12 de l’apartat anterior, van obtenir

major puntuació, sense distinció de grups.

Per tant, els 14 clubs participants de la Segona Divisió ‘B’ són aquests:



SEGONA DIVISIÓ 'B'

CORUXO FC CD CASTELLÓN

SALAMANCA CF UDS CD ALCOYANO

BURGOS CF SAN FERNANDO CD ISLEÑO

CD CALAHORRA CF TALAVERA DE LA REINA

CD IZARRA REAL MURCIA CF

CD TUDELANO INTERNACIONAL DE MADRID BOADILLA

CE SABADELL FC RB LINENSE

El president de l’FCF, Joan Soteras; el Secretari General, Oriol Camacho; el

vicepresident i delegat a Tarragona, Josep Vives; la directiva i delegada al Baix

Llobregat, Paquita Linares; el directiu i delegat al Penedès-Garraf, Manel Duran; i els

representants d'ambdós equips han assistit al sorteig realitzat aquest migdia a la seu

central de l’FCF a Barcelona.



La Fase Nacional de la Copa RFEF es desenvoluparà en quatre eliminatòries a partit

únic i la final. Les dates són les següents:

1. Setzens de final: 3 d’octubre de 2019.

2. Vuitens de final: 17 d’octubre de 2019.

3. Quarts de final: 7 de novembre de 2019.

4. Semifinals: 21 de novembre de 2019.

5. Final: 5 de desembre de 2019.

La novetat d’enguany és que l’equip que es converteixi en semifinalista participarà a la

Copa del Rei.



 


