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El president Joan Soteras s’ha reunit aquesta tarda amb els presidents i representants

dels 17 clubs que formaran el grup català de la Tercera Divisió RFEF.

La Federació Catalana de Futbol ha organitzat aquesta tarda una reunió informativa

amb la totalitat dels clubs catalans que la temporada 2021-2022 competiran a la Tercera

Divisió RFEF.

Francesc Manchado, president del CP San Cristóbal, ha estat escollit per unanimitat

representant dels clubs de la categoria i serà l’enllaç entre els clubs catalans i la Real

Federación Española de Fútbol.



El repartiment de subvencions i premis, com ara ‘Impulso 23’  i ‘Cantera con Valores’, així

com les ajudes en material esportiu, es publicaran properament i es preveu que es

mantinguin les bases de les ajudes, tal com s’informa en la Circular 98 i 99 de la RFEF.



Pel que fa al calendari, que es donarà a conèixer el 2 d’agost, marcarà el primer partit de

lliga el 5 de setembre i el final de la temporada regular l’1 de maig, amb una jornada de

descans al Nadal.

La mecànica dels play-offs,  la Copa del Rei,  la Copa RFEF, així com el màxim de 16

jugadors sub 23 o els dorsals fixos, han estat altres dels temes tractats.



Llibertat de retransmissió televisiva

Aquesta  temporada  els  clubs  podran  signar  amb  qualsevol  plataforma  televisiva,

sempre que no se superi una temporada de duració. Per a la temporada 2022-2023, la

RFEF està treballant un tender  unificat per retransmetre aquesta categoria de nova

creació.



En el torn de precs i preguntes, les mesures anti Covid-19 han centrat l’atenció dels

clubs. Les competències dels partits de pretemporada estan transferides a la Federació

Catalana de Futbol, sempre i quan no hi participi cap equip professional, i regirà el test

d’autorresponsabilitat.

A  la  reunió  també  han  participat  el  Secretari  General  de  l’FCF,  Oriol  Camacho;  el

Director General, José Miguel Calle; i el coordinador territorial de la RFEF a Catalunya,

Josep Ayuso.



VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=14ohotgcLaQ

