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SELECCIONS | 06/05/2022

A la pàgina web de l’FCF ja es poden comprar les entrades per veure en directe a la

Selecció Catalana Absoluta masculina el proper 25 de maig.

Les entrades per al partit internacional amistós entre Catalunya i Jamaica només es

poden comprar al web oficial de la Federació Catalana de Futbol, fcf.cat, a partir d’avui,

divendres 6 de maig, i fins a l’exhauriment de les localitats. El preu de cada entrada és

de 10€ (+1€ de comissió) i els menors d’ 1 any d’edat tindran entrada gratuïta. En el cas

que el dia del partit quedin entrades disponibles, es posaran a la venda a les taquilles de

Montilivi.

Descomptes i promocions

Els socis del Girona FC gaudiran d’una promoció exclusiva, podent comprar les entrades

a un preu de 5€. Cada soci podrà adquirir un màxim de 6 entrades.

Els presidents/es de clubs disposaran d’una invitació per anar amb un acompanyant.

Aquestes  invitacions  es  podran  sol·licitar  fins  el  dilluns  16  de  maig  a  través  de  la

delegació de la seva zona.

Per la seva part, tots els federats tindran una invitació i hauran de fer la petició als seus

clubs. Aleshores, seran els clubs els encarregats de recopilar les dades dels seus federats



que vulguin assistir al partit i enviar-ho a la delegació de la seva zona. El termini per fer

la sol·licitud d’aquestes entrades serà el 16 de maig.

Qui també gaudirà d’una promoció especial son les escoles i entitats esportives de la

ciutat  de  Girona,  els  quals  tindran un 25% de descompte en el  preu de  l’entrada

introduint un codi que se’ls enviarà per correu.

El 25 de maig, a Montilivi

Recordem que el partit entre la Selecció Catalana Absoluta masculina i el combinat de

Jamaica, número 64 del rànquing FIFA es jugarà el dimecres 25 de maig, a les 18.45

hores, a l’Estadi Municipal de Montilivi (Girona), i en directe per Tv3.

 


