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Els de Martorell jugaran el diumenge, a partir de les 12.30 hores, la primera eliminatòria

d’ascens, a partit únic, a la pista del filial de l’Inter Movistar FS.

A caixa o faixa. Aquest cap de setmana 12 equips disputaran la primera eliminatòria

d’ascens a Segona RFEF Futsal en el qual es troba, com a representant català, el Sala 5

Martorell. Un cop superada la primera eliminatòria, que es disputarà a partit únic i a

la pista del primer classificat, es tornarà a sortejar l’última i definitiva eliminatòria entre

els sis equips restants, que es disputarà el 12 de juny de 2021. Per tant, tres equips seran

els que ascendiran a Segona RFEF Futsal.

PLAY-OFF ASCENS A SEGONA RFEF FUTSAL

PRIMERA ELIMINATÒRIA 5-6 DE JUNY

SEGONA ELIMINATÒRIA 12 DE JUNY



El sorteig, celebrat el 19 de maig, va dictaminar que el rival del Sala 5 Martorell sigui el

filial de l’Inter Movistar FS. Un rival complicat pels de Martorell, ja que els de Torrejón de

Ardoz són els campions del Subgrup 4C, amb 67 punts, nou més respecte al segon

classificat, l’FS Nueva Elda. Tot i això, el Sala 5 Martorell arriba a l’enfrontament amb

bona dinàmica després d’encadenar quatre victòries consecutives i sense conèixer la

derrota en aquesta segona fase de la temporada, en què ha sumat cinc victòries i tres

empats, que l’han permès quedar segon classificat per darrere del Calvià. El partit entre

l’Inter Movistar FS i el Sala 5 Martorell es disputarà aquest diumenge a partir de les 12.30

hores.

PRIMERA ELIMINATÒRIA ASCENS A SEGONA RFEF FUTSAL

DIA PARTIT HORA

Diumenge, 6 de juny de 2021 Inter Movistar FS - Sala 5 Martorell 12.30 hores



Per  la  seva  banda,  el  campió  del  Subgrup  3C,  el  Calvià,  s’enfrontarà  amb  el

CD Otxartabe, amb la parella arbitral catalana Adrià Acero i Jordi Rodríguez dirigint el

partit.

 

 


