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La Televisió de l’FCF visitarà el Pavelló Municipal Teresa Maria Roca de Mataró per viure

el partit entre el Futsal Aliança Mataró – Barceloneta Futsal, de la 2a Divisió B nacional

de futbol sala.

El  líder  visita  una  pista  complicada.  La  Televisió  de  l’FCF  oferirà  des  del  Pavelló

Municipal Teresa Maria Roca de Mataró el 3r capítol de la temporada 2021-2022 amb

l’objectiu  de  continuar  el  projecte  iniciat  fa  quatre  temporades  per  seguir  donant

visibilitat el futbol sala català. La retransmissió, com ja és habitual, ho farà acompanyada

d’un comentarista, i del seleccionador català de futbol sala, Gerard Pusó.

El dissabte, 16 d’octubre de 2021, a partir de les 16.00 hores, l’LCFS en directe oferirà per

streaming  el  partit  entre  el  Futsal  Aliança  Mataró  –  Barceloneta  Futsal,  duel

corresponent  a  la  cinquena jornada de la  2a  Divisió  B nacional  de futbol  sala.  Un

enfrontament entre el Barceloneta Futsal, invicte amb quatre victòries en els quatre

partits disputats, i el Futsal Aliança Mataró, que ve de perdre el primer partit a Eivissa.   

Per veure el partit, ho podreu fer a través d'fcf.tv, a l'alerta streaming que trobaràs a

la portada de la pàgina web de l'FCF, fent clic als enllaços que trobareu a les xarxes

socials federatives o bé, fent clic en el següent enllaç:

https://www.fcf.tv/
https://www.fcf.cat/


DISSABTE, 16 D’OCTUBRE DE 2021

HORA PARTIT ENLLAÇ

16.00 hores Futsal Aliança Mataró - Barceloneta Futsal AQUÍ

La prèvia començarà deu minuts abans de l'inici del partit amb les dades i el repàs dels

dos equips. Al descans i al final del partit hi haurà entrevistes en directe amb directius i

jugadors dels equips i, a més, es podrà comentar i seguir l'enfrontament a través de 

les etiquetes #FCFTV i #LCFSendirecte a les xarxes socials federatives.

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=vimeo/631914261

