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El CD La Concòrdia es classifica per a la següent eliminatòria d’ascens a la Primera RFEF

Futsal femenina, mentre que l’AE Les Corts UBAE es queda a les portes.

CD La Concòrdia

La lluita continua pel CD La Concòrdia. Amb la segona fase de la lliga de Segona Divisió

RFEF femenina de futbol sala finalitzada, dos clubs catalans van aconseguir classificar-

se per la disputa del play-off d’ascens a la màxima categoria. Es tracta de l’AE Les Corts

UBAE i el CD La Concòrdia.

Ambdós equips es van col·locar entre les quatre millors del grup dels equips catalans,

valencians i aragonesos.

Aquest passat dissabte 29 de maig es va disputar la primera semifinal corresponent al

play-off d’ascens a la Primera RFEF Futsal femenina amb els següents resultats:

1A ELIMINATÒRIA. ASCENS A 1A RFEF FUTSAL FEMENINA. GRUP 2C

FEME CASTELLÓN CFS  1 – 2 CD LA CONCÒRDIA

JOVENTUT D’ELX 6 – 2 AE LES CORTS UBAE

L’equip Sènior femení del CD La Concòrdia ha cregut en les seves possibilitats i  ha

superat la primera eliminatòria del play-off d’ascens contra el segon classificat, el Feme



Castellón CFS. Ho ha fet superant a l’equip valencià, després de perdre el partit de Lliga.

I  és que les jugadores de la Llagosta,  terceres classificades de la segona fase de la

Segona RFEF Futsal femenina, ho han donat tot i han superat el primer obstacle cap a

l’ascens a la màxima categoria estatal.

L’altre equip català que ha jugat el play-off d’ascens a Primera RFEF Futsal femenina ha

estat l’AE Les Corts UBAE. Les mamuts, l’any del retorn a la categoria de plata, han

tancat la lliga en 4a posició i es van plantar al play-off d’ascens.

Tot i no superar la primera semifinal contra el millor equip de la fase regular, el Joventut

d’Elx, després de perdre per 6 a 2, el Sènior A femení de les Corts ha posat un punt final

a una temporada brillant.



Així doncs, l’equip català CD La Concòrdia disputarà, aquest proper cap de setmana, la

segona eliminatòria del play-off d’ascens a la Primera RFEF Futsal Femenina contra el

Joventut d’Elx.

 


