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L'FCF TV oferirà demà, dilluns 14 de juny, a partir de les 13.30 hores, el sorteig per establir

l'ordre del camp del play-off d'ascens a Tercera RFEF.
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La UE Tona, l'EE Guineueta, el FC Ascó i el CFJ Mollerussa són els quatre campions dels

quatre subgrups de Primera Catalana de la temporada 2020-2021 que disputaran el

play-off d’ascens a Tercera RFEF. La UE Tona s'enfrontarà a la l'EE Guineueta, mentre

que el FC Ascó es veurà les cares amb el CFJ Mollerussa. Els partits d'anada tindran lloc

el diumenge 20 de juny, i els de tornada es jugaran el diumenge 27 de juny. Aquests

han estat els campions:

CAMPIONS DE PRIMERA CATALANA 2020-2021

GRUP 1A UE TONA

GRUP 1B EE GUINEUETA

GRUP 2A FC ASCÓ

GRUP 2B CFJ MOLLERUSSA

En l'última jornada de la campanya 2020-2021 de Primera Catalana,  la UE Tona ha

doblegat el FC Escala per 5 a 2 al subgrup 1A, mentre que l'EE Guineueta ha derrotat el

CF Unificación Llefià per 0 a 2 al subgrup 1B. En relació amb el subgrup 2A, el FC Ascó,



que ja va proclamar-se campió en la penúltima jornada, s'ha acomiadat del curs amb

una derrota per 5 a 2 davant la UD Vista Alegre. Per últim, el CFJ Mollerussa ha superat

per 5 a 3 el CF Borges Blanques al subgrup 2B.

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 en el play-off d’ascens a la Tercera

RFEF en cadascun dels dos grups. El micampista i capità de la UE Sant Ildefons, Javi

Jarabo, que ha anunciat recentment la seva retirada, serà la mà innocent de l'acte.

Per a més informació del sorteig fes clic AQUÍ.

 


