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L’FCF TV retransmetrà en streaming aquest duel de la Divisió d'Honor Juvenil que se

celebrarà el dissabte 13 de novembre a les 16.30 hores a l’Annex del Nou Estadi.
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L’FCF TV oferirà en directe aquest cap de setmana l’enfrontament entre el Gimnàstic de

Tarragona i  el  RCD Espanyol,  corresponent a la  jornada 11  del  Grup 3 de la Divisió

d’Honor Juvenil. El partit es disputarà el dissabte 13 de novembre a les 16.30 hores, a

l’Annex del Nou Estadi.

El  Gimnàstic  Tarragona,  setè  amb  17  punts,  buscarà  sumar  una  nova  victòria  per

continuar escalant posicions a la classificació. Per la seva banda, el RCD Espanyol, que

ocupa la segona plaça amb 25 punts, intentarà allargar una jornada més la seva ratxa de

resultats positius per assaltar el liderat, que ocupa el FC Barcelona, amb la mateixa

puntuació.

La retransmissió del duel serà comentada pel periodista esportiu Nino Vázquez, amb

l’anàlisi tècnic a càrrec del seleccionador català sub 16 masculí, Rafa Beltran. Recordem

que els partits que emeti l’FCF es poden comentar a través de l’etiqueta #FCFTV.

Tots els continguts de l’FCF TV es poden trobar a la carta al web fcf.tv, i als televisors

https://www.fcf.tv/


intel·ligents de les marques Samsung i LG, com a APP de descàrrega i d'accés gratuït.

Durant la temporada 2021-2022 s’han retransmès els següents encontres de la base:

DATA PARTIT  CATEGORIA RESULTAT ENLLAÇ
2/10/2021 GIRONA FC - RCD ESPANYOL DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL 0-1 AQUÍ
9/10/2021 CE EUROPA - UE SANT ANDREU DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL 0-0 AQUÍ
16/10/2021 FF BASE REUS - FC BARCELONA DIVISIÓ D'HONOR INFANTIL 0-5 AQUÍ

23/10/2021 CE SABADELL FC - LLEIDA
ESPORTIU DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL 1-0 AQUÍ

6/11/2021 GIMNÀSTIC MANRESA - FC
BARCELONA LLIGA NACIONAL JUVENIL 2-1 AQUÍ

VÍDEO PORTADA

 

https://www.youtube.com/watch?v=vimeo/643596994

