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Jordi Martínez, Xavier Sabaté, Enric Barnadas i Biel Amatllé son els quatre semifinalistes

de  la  Lliga  E-Futbol  Domino's  Pizza.  Les  semifinals,  en  format  presencial,  es

retransmetran el dissabte 8 de maig a les 20.00 hores a fcf.tv.

La primera edició de la Lliga E-Futbol Domino's Pizza que ha creat aquesta temporada

la Federació Catalana de Futbol arriba a la seva fi. Aquest cap de setmana es disputaran

les semifinals i el dissabte 15 de maig tindrà lloc la gran final i el duel pel tercer i quart

lloc d’aquesta competició oficial online. Els partits es jugaran en format presencial al

Barcelona Internacional Gaming Center, un espai completament preparat i equipat per

acollir  i  celebrar  aquest  tipus  d’esdeveniments,  i  es  podran  seguir  a  través  de

l'fcf.tv a partir de les 20.00 hores.

Els quatre gamers que han arribat a la Fase Final estan molt satisfets del paper que han

dut a terme durant tots els mesos de competició i es mostren esperançats i il·lusionats

per fer un gran joc a les semifinals.

Giorgio917 vs Saba_TuJevoMDLR

El dissabte 8 de maig, a les 20.00 hores i a través de l’FCF TV, s’enfrontaran a la primera

semifinal els gamers Xavier Sabaté, de 18 anys i delegat de l’Infantil de Segona Divisió de

la UD San Mauro. El seu rival serà Jordi Martínez, de 19 anys i jugador del Viladecavalls



CF, de la Tercera Catalana.

Sabaté, més conegut com a Saba_TuJevoMDLR, ha explicat que a la Fase Final “espero

jugar com jo sé, estant concentrat i al 100% per guanyar la semifinal i la final. No vull que

em fallin els nervis, vull jugar tranquil i guanyar”.



Per la seva banda, Martínez, conegut com a Giorgio917, ha dit que “espero que la Fase

Final sigui entretinguda ja que és presencial, hi haurà més tensió i competitivitat entre

els jugadors perquè son uns partits en els què t’estàs jugant un premi, que és arribar a

la final”.





Berniier vs RCDE_FANS

En la segona semifinal,  el  jugador de 28 anys de la UE Castellfollit  Enric Barnadas

s’enfrontarà al jugador Cadet de la Segona Divisió del Sant Cugat FC, de només 15 anys,

Biel Amatllé.

Barnadas, o berniier, ha comentat que “el que busco és gaudir de l’experiència d’un

esdeveniment presencial i si m’emporto la victòria o un bon resultat, benvingut serà. El

que més m’ha agradat d’aquesta competició és que cada cap de setmana havies de

jugar, vas veient l’evolució dels rivals, com progresses en la classificació... i hi ha una

rivalitat molt sana i divertida”.





Amatllé, amb nom d’usuari RCDE_FANS, ha afirmat que “òbviament el meu objectiu és

guanyar, però sobretot gaudir. Ha estat una bona experiència, m’ha agradat molt poder

jugar aquesta competició d’egames”.





Tota la informació de la Lliga E-Futbol es pot consultar fent clic AQUÍ.

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=y2dlvo8OO2E

