El sorteig de la segona fase de la Lliga Nacional Juvenil, a
l’FCF TV
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L’FCF TV oferirà el sorteig aquest dimarts 30 de març, a partir de les 18.00 hores, amb la
inclusió en el bombo dels 20 equips catalans de la categoria.

L'FCF TV, el canal de televisió oficial de la Federació Catalana de Futbol, retransmetrà en
streaming el sorteig per determinar l’ordre del calendari de la segona fase de la Lliga
Nacional Juvenil, aquest dimarts 30 de març, a partir de les 18.00 hores. L'acte es podrà
veure a fcf.tv, i a l'APP gratuïta de l'FCF TV en els televisors instel·ligents Samsung i LG.
El sorteig, que tindrà lloc a la seu central de l’FCF, a Barcelona, sense assistència de
públic, en compliment de les limitacions actuals de reunió de persones, comptarà amb
el seleccionador català absolut masculí, Gerard López, com a mà innocent, i inclourà en
el bombo els 20 equips catalans de la categoria.
D’aquesta manera, quedarà fixat l’ordre dels partits, per al grup per l’ascens a la Divisió
d’Honor Juvenil, que disputaran els cinc millors classificats de la primera fase en els dos
subgrups:

SEGONA FASE PER L'ASCENS A LA DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL
FC BARCELONA 'B'
CF DAMM 'B'
UD UNIFICACIÓN BELLVITGE
GIRONA FC 'B'
UE CORNELLÀ 'B'
CF BADALONA
UE SANT ANDREU
UE LLAGOSTERA
C. GIMNÀSTIC MANRESA
EF MATARÓ CE

Al seu torn, també quedarà fixat el calendari per al grup per la permanència a la Lliga
Nacional Juvenil, amb la participació dels cinc últims classificats dels dos subgrups en la
primera fase:
SEGONA FASE PER LA PERMANÈNCIA A LA LLIGA NACIONAL JUVENIL
UE SANTS
RCD ESPANYOL 'B'
C. GIMNÀSTIC TARRAGONA 'B'
FE GRAMA
CD LA FLORESTA
AEC MANLLEU
AE PRAT
UFB JÀBAC I TERRASSA 'B'
CF VILA-SECA
CE MERCANTIL

L’inici de la segona fase a la competició està programat per al cap de setmana del 10 i 11
d’abril.

