El sorteig de la fase d’ascens a la Tercera RFEF s’emetrà a
l’FCF TV
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El dilluns 14 de juny, a les 13.30 hores, es podrà veure el sorteig de camp dels equips de
Primera Catalana que jugaran aquesta fase d’ascens.

L'FCF TV, el canal de televisió oficial de la Federació Catalana de Futbol, retransmetrà
en streaming, el proper dilluns 14 de juny i a partir de les 13.30 hores, el sorteig que
determinarà el camp de l’equip que actuarà com a local i quin com a visitant dels
conjunts de la Primera Catalana que participaran als play-off d’ascens a la Tercera RFEF
en cadascun dels dos grups.
L'acte es podrà veure a fcf.tv, i a l'APP gratuïta de l'FCF TV en els televisors intel·ligents
Samsung i LG.
El sorteig, que es realitzarà 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
la participació de Javi Jarabo, com a mà innocent. Jarabo, migcampista de 38 anys, és
un jugador que ha estat 15 anys participant a la Primera Catalana i que aquesta
temporada ha lluit el braçalet de capità de la UE Sant Ildefons. Tanmateix, fa pocs
dies va anunciar la seva retirada dels terrenys de joc.
Format al RCD Espanyol, entre d'altres, durant la seva trajectòria com a futbolista

amateur ha passat per la UDA Gramenet, la UE Cornellà, el FC Vilafranca, el CF Vilanova i
la Geltrú, el Santfeliuenc FC, l'AE Prat, la UD Vista Alegre, l'FC Andorra i la UE Sant
Ildefons, equip amb el qual ha penjat les botes. Disposa del títol UEFA Pro, cursat a
l'Escola Catalana d'Entrenadors de l'FCF. I, actualment, és l'entrenador de l'Sporting
Gavà FC, de la Segona Catalana.
Així doncs, el proper dilluns quedaran definits els camps a on es jugaran les dues
eliminatòries que disputaran els quatre campions dels Subgrups 1A, 1B, 2A i 2B. L’anada
tindrà lloc el diumenge 20 de juny, mentre que la tornada es jugarà el diumenge 27 de
juny.
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