Sala 5 Martorell – Futsal Aliança Mataró, el dissabte a les 20.00
hores
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La Televisió de l’FCF visitarà el Pavelló Municipal de Martorell per viure en directe el
partit entre el Sala 5 Martorell i el Futsal Aliança Mataró, de la 2a Divisió B nacional de
futbol sala.

El dissabte a les 20.00 hores, l’ascens en joc. La Televisió de l’FCF oferirà des del Pavelló
Municipal de Martorell el 29è capítol de la temporada per seguir donant visibilitat el
futbol sala català. La retransmissió, com ja és habitual, ho farà acompanyada d’un
comentarista, i dels seleccionadors catalans de futbol sala, Santi Gea i Jordi Barrero.
Dissabte, 8 de maig de 2021, a partir de les 20.00 hores, l’LCFS oferirà per streaming el
partit entre el Sala 5 Martorell i el Futsal Aliança Mataró, duel corresponent a la sisena
jornada del Subgrup 3C de la segona fase de la 2a Divisió B nacional de futbol sala. Un
partit entre dos equips que es troben lluitant pel play-off d’ascens: els de Martorell són
segons amb 44 punts, dos més que els del Maresme.
Per veure el partit, ho podreu fer a través d'fcf.tv, fent clic a l’alerta d’streaming que
trobareu a la portada web de l’FCF o fent clic en el següent enllaç:

DISSABTE, 8 DE MAIG DE 2021
HORA

PARTIT

ENLLAÇ

20.00 hores

Sala 5 Martorell - Futsal Aliança Mataró

AQUÍ

La prèvia començarà deu minuts abans de l'inici del partit amb les dades i el repàs dels
dos equips. Al descans i al final del partit, com a novetats d’aquesta temporada, hi
haurà entrevistes en directe amb directius i jugadors dels equips i, a més, es podrà
comentar i seguir l'enfrontament a través de les etiquetes #FCFTV i #LCFSendirecte a
les xarxes socials federatives.
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