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Les Seleccions Catalanes de futbol sala disputaran aquesta setmana les fases prèvies

dels Campionats d’Espanya de Seleccions Autonòmiques a Cuenca i tots els partits de

Catalunya es podran veure en directe a través de la pàgina web de la Federació

Catalana de Futbol.

Les fases prèvies dels Campionats d’Espanya en directe. Catalunya sub 16 i sub 19

de futbol sala disputaran aquesta setmana les fases prèvies dels Campionats

d’Espanya de Seleccions Autonòmiques a Cuenca i tots els partits dels

quadribarrats es podran seguir en streaming a través de la pàgina web de la

Federació Catalana de Futbol.

D’aquesta manera, els tres partits que disputarà la Selecció Catalana sub 16 contra



Castella – La Manxa, la Comunitat Valenciana i l’Aragó es podran seguir en directe.

També es podran seguir en streaming els quatre partits que jugarà Catalunya sub 19

contra l’Aragó, la Comunitat Valenciana, Astúries i Castella – La Manxa.

A continuació, mostrem els enllaços dels partits, juntament amb el dia, l'hora i el

combinat català que juga:

Dimecres, 15 de gener de 2020

SUB 19 19.00 hores CATALUNYA - ARAGÓ

VÍDEO

Dijous, 16 de gener de 2020

SUB 16 12.30 hores CASTELLA - LA MANXA - CATALUNYA

VÍDEO

Divendres, 17 de gener de 2020

SUB 16 10.30 hores COMUNITAT VALENCIANA - CATALUNYA

SUB 19 17.00 hores CATALUNYA - COMUNITAT VALENCIANA

VÍDEO

VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=FRoWikPm_sU
https://www.youtube.com/watch?v=JC7R6rP4qJE
https://www.youtube.com/watch?v=unyNqmgQTvw
https://www.youtube.com/watch?v=SzHGxTe-hv8


Dissabte, 18 de gener de 2020

SUB 19 10.30 hores ASTÚRIES - CATALUNYA

SUB 16 17.00 hores CATALUNYA - ARAGÓ

VÍDEO

VÍDEO

Diumenge, 19 de gener de 2020

SUB 19 12.30 hores CASTELLA - LA MANXA - CATALUNYA

VÍDEO

Tota la informació relacionada amb les Seleccions Catalanes de Futbol Sala està

disponible a l’apartat específic del web federatiu, o bé, fent clic aquí.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gJpGzI3DmZ0
https://www.youtube.com/watch?v=TdIsoa0UfH8
https://www.youtube.com/watch?v=gUI9zBNJm2k
http://fcf.cat/seleccio-futbol-sala

